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 اولا

 هال: ىفوتملا

 ةيشاحلا عم

 ا يوتونانلا يقبل لا نصل دمخ خيش

 اه ۱۳١۱۲ قوتملا

 ةيهقفلا ةدمتعملا يشاوحلاو حورشلا نم اطقتلم

 لوألا دلجا

 عاضرلا حاكنلا .جحلا .موصلا ,ةاكزلا ,ةالصلا ,ةراهطلا باتك قالطلا ماش ) : ة

 ةنولد ئ ةريرج ةعبط



 باتكلا مسا

 تاحفصلا ددع

 راسلا

 ىلوألا ةعبطلا

 ا

 فتاهلا

 ا

 نورتكلإلا ديربلا

 : تنرتنإلا ىلع عقوملا

 كلا اولا
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 ةمدقم

 نإف :دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 امل هالولف ءايندلاو ةرخآلا ةداعس حاتفم صالخإلا عم وهف «ةميظع ةيلاع هتناكمو ليلح هنأش هقفلا ملع

 داهزلاو راجتلا لماعت وأ داهزلاو دابعلا برقت الو «تاراجتلاو تالماعملا تمت الو تادابعلا تحص

 هبيذق يف مث هنيودت يف اولذبو ءءانتعا امبأ ءاملعلا هب تعا هلضف مظعو هتيمهأ ةياغلو ؛عاتصلاو ةعابلاو

 . ريسي رمألا نأ ناظ ننظي الف ءابترم ابذهم اطسبم الهس انل هومدق نح دوهح اأ هلييذتو

 ؛بابللا بابل ةباثك. يه ىلا نوتملا فيلأت هطبض ليهستو هقفلا بيذهتل تلذب ّيلا دوهجلا نمو

 كلت تحبصأ نح «مهدوهح ىراصق اهتارابع بيذمت يف اولذب ءانوتم ةعبرألا بهاذملا ءاهقف فنص اذلو

 ةيفنحلا انتداسلو .اهطبض ةلوهسو اًهزاحوي ؛نيفلؤملاو نيسرادلا دمتعمو عجرمو مهبهذم ساسأ نوتملا

 رثك دق تحبصأو فس يابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا دهع ذنم نوتملا هذه لثم فيلأت يف ةقباس

 نيدباع نبا ةمالعلا نيرخأتملا ةدمع اهركذ ىلا ةيفنحلا دنع ةدمتعملا نوتملا نمو .اهوسرادو اهحارش

 ءمهال١٠ قوتملا يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع نيدلا ظفاح هيقفلا مامإلا ةمالعلل "قئاقدلا زنك"

 تلاز امو «ةيدنهلا ةراقلا هبش يف اميسال «مهدنع ةيساردلا بتكلا مهأ نم وهو !شحمو هل حراش نم مكف

 «ةبغرو قوش لكب هيلع نيبكم ةينيدلا انسرادم بالط ىرتو «مامتها لكب ةيماظنلا انسرادم يق سردي

 . ةكيلقلا ةيرجحلا ةعابطلا مغر

 تابلطتم كلذ يف نيعارم «ةيساردلا بتكلا عيمج ةعابط ىلع انمزع دق - ىرشبلا ةبتكم - اننإو

 ديدجلا هبوث يف هجارحإو "قئاقدلا زنك" ةعابط ةوطح انوطح انفدهل اقيقحتو انمزعل اذيفنتو .نهارلا انرصع

 هديضنت يف مهدوهجم اولذب نيذلا انتوحإ دوهجب مث .هقيفوتو هللا لضفب كلذ لكو «ةرحافلا هتعابطو

 هناحبس هللا نم وحرنو «ريخ لك هللا مهازجف «ةعئارلا ةروصلا هذمب هحارخإ يف كلذكو «هحيحصتو
 .بيجب عيمس هنإ ءانتانسح نازيم يف هلعجيو عضاوتملا دهجلا اذه لبقتي نأ ىلاعتو

 ىرشبلا ةبتكم

 ناتسكاب يشتارك

 مه ١157١ رفظملا رفص ۲



 :باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 يف هعبط ثادحإب انمق باتكلا اذه ةيمهألو ؛ةجئارلا ةعبرألا نوتملا دحأ "قئاقدلا زنك" باتك نأ ررقت دق

 :ةيلاتلا تاوطخلاب ةعبطلا هذه يف انمزتلاف ءديدج زارط

 اه يدنبويدلا نمحر لا بيبح ذاتسألاو يوتونانلا يقيدصلا نسحأ دمحم خيشلا ةحامس تاقيلعت انرثآ

 .باتكلا نعمل احرش

 .تارقفلا يف تارابعلا عيزوت عم «ميقرتلا تامالعو ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق انيعارو

 لاوقأو ةينآرقلا صوصنلاو نيوانعلا رئاس ةيلحب عم «ةحفص لك سأر يف ةيهقفلا ثحابملا نيوانع اندزو
 رمحألا نوللاب ةصاح ك يبا

 .اهيلق تثراوت دق يلا I ع م انلذبو

 ."ليقث دوسأ" ب هباتك شماه يف خيشلا اهيلع قلع ىلا صوصنلا ىلإ انرشأ و

 :قيقدعلاو قيقدمتلا ةيحان نم ايا

 .ةبلطلا انناوخإ ىلع لكشتسي وأ سبتلي ام لكشن نأ انتفيظو انلعح

 .قيفحتلاو ةفجارملا دعب هاححص لوضألل افلا تازاشألا هذه نمااتدجو امو

 انرّخأ ثيح «بهاذملا فالتخا ىلإ ءاعإ فنصملا اهيف عدبأ يلا تامالعلا يف اعيدب ًاقينأ ًابيترت انعضوو
 .فالتحالا ىلع ةلالدلا نع لزعم. تناكف «تاياورلا قالطإ ىلع لدت امنأل ؛زومرلا رئاس نع "ط"

 نيعبرملا نيسوقلاب شماحلا يف اهانعضو ةرابعلا حيضوتل رطسلا يلي اميف ةليوط ةرابع نم اندحو امو
 ] | :اذكه

 .طقف شماهلا يف هتباتكب انرصتقاو ليذلا نم هانفذح ةملكلا حرش راركت نم هيلع انعلطا امو

 نب دومحم مامإلل 0 جيرحتلا اذه يف انلعحو ني يرتونانلا خيشلا ةيشاح جيرختب انمقو

 هيلع انلحأ "قئاقحلا زمر" ةرابع هم كنس يشحملا ظفل براقت امثيحف ءايساسأ ام لس ئيعلا دمحأ

 .يه امك يشحملا تالاحإ انيقبأو

 امك :ىرخألا انعيراشم لامكال ةصاخ فلهأو ةمولعو نيدلا ةمدخ انقفوي نأ لأست ىلاعتو هناحبس هللاو

 نأو «ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو ميظعلا هلضفب ًالبقتم «عركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجي نأ هلأسن

 نأو ءانع ضار وهو هاقلن يح هب انناكلو انمالسإو انناوحإو انتايرذو انيلهأ انظفحي نأو ءانتانسح نازيم يف هلعجي

 .نيمهحارلا محرأ هنإ «تاملسملاو نيملسملاو انخياشمو ءانتايرذو انيدلاو محريو انمحري



 ةمدقملا ٥ باتكلا ةبطخ

 مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك" :#لع هلوقب المعو «باتكلاب ءادتقا ةلمسبلاب هباتك فنصملا حتتفا :هللا مسب

 عم ال «نيعلا نوكسو اهمض وأ ءافلا رسكب ءومس :هلصأف ءولعلا وهو "ومسلا" نم قتشم :مسالاو ."رتبأ وهف هللا

 همال تفذح «نيعلا حتف عم ءافلا حتف موق زاحأو ءعمسي ملو «سولفو سّلفك "لوعف" ىلع عمجل الإو «ءافلا حتف

 هنأل ؛حيحصلا وه لوألاو «ةمالعلا :"ةمسلاو مسولا" نم قتشم :نويفوكلا لاقو «لصولا فلأ اهنع ضّوعو

LCS GE e aريكو  a 
 دمحمو يعفاشلا :ةمئألا مهنم «ةعامج نع لوقلا اذه يكحو «قتشم ريغ مّلع وهو «ةدابعلل قحتسملا وه :"هللا"و

 ةدابعلا يف كرتشم وهو ءاهحتفب وأ ماللا رسكب "هلأ" نم قتشم وه :ليقو «مهريغو نيمرحلا مامإو نسحلا نب

 ظفللا اذه لصأف «هيلإ نوعزفيو «هيف نوريحتيو «هيلإ نونكسيو «هنودبعي هقلح نأل ؛عزفلاو ريحتلاو نوكسلاو
 فلألا هيلع تلخدأ هيف ريحتم يأ هيف هولأم نعم. وأ «دوبعم يأ هولأم ئيعمب هلإف «مامإك "هلإ" ذئئيح فيرشلا

 ىلعو «ًاليهست ةيناثلا يف تمغدأو ىلوألا ماللا تنكسأ مث مث ةكرحلا عم ًافيفخت ةزمحلا تفذح مث ؛فيرعتلل ماللاو

 .لامكلا تافص عيمحل عماجلا دوجولا بحاولا تاذلل ل وه - همدعو قاقتشالا يأ - نيريدقتلا الك

 هناحبس هب صاح اا نم غلبأ ' 'نمح رلا"و «ةغلابملل اتينب ناتهبشم ناتفص : "ميحرلا"و "نمحرلاو'

 «عمجي الو ثي ال اذهلو ؛انامحر ىمسي ال كلذك نكي مل نمو 07-00 تعسو نمل ةفص هنأل ؛ىلاعتو
 اضيأ هللا ريغ ىلع قلطي هنإف "ميحرلا" امأو

 يف "هللا مسب" ذئنيحف < "هللا مسبب نئاك يئادتبا :نييرصبلا دنع هريدقت «فوذحمع ناقلعتم رورحماو راحلاو

 أرقأ هللا مسب :هريدقت يرشخمزلا دنعو «بصنلا عضوم يف وهف هللا مسب تأدتبا :نييفوكلا دنعو «عفرلا عضوم

 نمح لا هللا مسب" أرقيلف رشع ةعستلا ةينابزلا نم هللا هيجني نأ دارأ نم :لاق هنأ هد دوعسم نبا نع يورو

 (اصخلم حتف).رخأ تاياور اهلضف يف ءاجو «مهنم دحاو لك نم ةجح اهنم فرح لكب هل هللا لعجي "ميحرلا
 ةيتاذلا ةليصخلاو ةرصاقلا ةيزملا نعي لئاضفلاب قلعت ءاوس يرايتخالا ليمجلاب فصولا :ةغللا يف وه :دمحلا

 دصقي لعفف :افرع "دمحلا" امأو «هققحت يف ريغلاب ةقلعتملا ةيدعتملا ةيزملا يأ لضاوفلاب قلعت وأ «ةعاجشلاو ملعلاك

 :رومأ ةسمح ىلع هققحت فقوتي قرعلا دمحلا نأ ملعا مث .هريغ وأ دماحلا ىلع معنم هنإ ثيح نم معنملا ميظعت هب

 كردي لامك ةفص نوكت نأ بجيو ءصوصخم هجو ىلع ام ءيش فاصتا رهظي ةفص وهو «هب دومحملا :لوألا

 «فصولا ىلع ثعابلا نعي «هتلباقع. ليمجلا فصو ناك ام وهو «هيلع دومحملا :يناثلاو «ميلسلا لقعلاب اهنسح

 تةعاسفلاب اناا تفضو لامك ناال نيرياغتم تاذلاب نيدحتم نانوكي دق هيلع دومحملاو هب دومحملاو



 ةمدقملا "5 باتكلا ةبطخ

 E O ءراصنألاو هبرح ىلعأو ,راصعألا ف ملعلا رعأ يذلا هلل

 ارياغت نارياغتي دقو هيلع دومحم هب ماق نم. همايق ثيح نمو هب دومحم كنم هرودص رابتعاب فصولا كلذف =

 نارهاظ اھو «دومحلا :عبارلاو «دماحلا :ثلاثلاو «كيلإ هناسحإإل ؟لضفلاب هيلع تينثأو هتدمح اذإ انيك ليقيقح

 ءالعإو ملعلا زازعإ دانسإ :انهه وهو «ئيعملا كلذب دومحملا فاصتا ىلع لدي ئيعم ركذ :سماخلاو «نايبلا نع ناينغ

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عجارلا ريمضلا ىلإ هبزح

 دهعلل ماللا نوك ىلإ دحأ بهذي ملو ءالامتحا رشع انثا ةثالثلا يف ةعبرألا برض نم لصاحلاف ءامهنيب كرتشملا

 زوجيو «هب اصتخم سيل درفلا كلذ ريغ نأ مهوي ىلاعت هللاب اصتخم جراخلا يق دمحلل نيعملا درفلا نوك ذإ ؛يحراخلا

 ماللا نيكسم الم راتحاو «هؤايبنأ هب هدمحو هسفن هب هللا دمح يذلا دوهعملا دمحلا يأ «يهذلا دهعلل نوكت نأ

 يي ححرو «قارغتسالل اهنأ لا روهمجلا بهذو «سنجلل سنجلل نوكت نأ رداصملا ىلع فيرعتلا مال لصأ نأل ۽ ؟سنجلل

 هيلع لمحلا نإف «قارغتسالا فالخب ماقملا ةنوعم ىلإ 5 ال سنجلا نأل ؛قارغتسالا ىلع سنجلا لوطملا ةيشاح

 لمحلا ىلإ ةحاح الف ءدارفألا عيمج صاصتحخا مزلتسي سنجلا صاصتخا نألو ؛ماقملا نم هيف ناعتسي نأ ىلإ جاتحم

 ىلع امأ «دماحلا عيمجب ىلاعت هصاصتخا ىلع ةلاد ةرابعلاف لك ىلعو «ةيلاحلا ةنيرقلا ىلإ جاتحما قارغتسالا ىلع

 (اصخلم هريغو حتف) .مازتلالابف سنجلا ىلع امأو «ةقباطملابف قارغتسالا

 عيمج عمجتسملا هللاب صتخ دمحلا سنج نأ :لوألا ريدقتلا ىلع ىيعم اف «كلملل وأ صاصتحالا هيف ماللا : هلل

 مهو «دابعلا لاعفأ نم دمحلا نأل ؛ىلاعت هلل كلم دمحلا سنج نأ :يناثلا ىلعو «دماحلا عيمجل قحتسملا «تافصلا

 لك يف هفرش ىلع ءارآلا تقباطت دقف «لماع لك سفن يف هميظعتو هفيرشت ملعلا زازعإب دارملا :ملعلا زعأ

 ىلع لومحملا سنجلل وأ دهعلل ماللاو ,ماقملا | ذی بسانملا وه ذإ ؛ماكحألاو عئارشلا ملع ملعلا نم دارملاو رضع

 ىلع - حيحصلا نيعلا نوكسو ءافلا حتفب - "لْعف" عمج نأب هيلع ضرتعاو .رهدلا وهو «رصعلا عمج :راصعألا

 (نيعملا حتف) .ةبسانملا نم راصنألا 0 فنصملا نأب بيحأو «"لعفأ" هسايقو ذاش "لاعفأ"

 عفرلا نم ضرغلاو :ةباححصأ عفر :ئعملاو (ملعلا تانعضا انهه دارملاو «ةفئاطلا لصألا يق بزحلا :هبزح ىلعأو

 (حتف) TT 'ريمضلا"و «يسحلا عفرلا ال ماقمو ةبتر عفر

 فاضملا ٠ نع ماللا ةبانإ نال ؛هيلإ فاضملا لدب هلعج ىلإ ةحاح الو «دهعلل ماللاو «ملعلا راصنأ يأ :راصنألاو

 ل سايقلاو «سايق ريغ ىلع رصانلا عمج راصنألاو «ةاحنلا يمدقتم نع تبثي شي م هيلإ

 ؛ريصن عمج نوكي نأ ىلوألا :يومحلا لاقو «سراوفو بجاوحو نطاوب ىلع سرافو بجاحو نطاب لم هرئاظن
 (حتف) .كلذ نع لاح هنإف ءرصان فالخب «ةرثكلا ديفيف ةغلابم ةغيص وأ «توبثلا يضتقيف ةهبشم ةفص امإ هنأل



 ةمدقملا ۷ باتكلا ةبطخ

 - اوزاف نيذلا هلا ىلعو «ميظعلا لضفلا اذ صتخملا هلوسر ىلع 0

 [(01 :بازحألا) هيلع ار انآ ا اًيإ» :هلوقب امي هللا انرمأ ىلا ةالصلا يأ ,دهعلل هيف ماللا] :ةالصلاو

 نمو «رافغتسالا ةكئالملا نمو «ةمحرلا هللا نم وهو «ريخلاب ءاعدلا نيعم, لمعتسا مث «ةيلصتلا نم مسا ظفللا اذه

 رافغتسالاو ةمحرلاو ميظعتلاو ليجبتلا يأ «هيف كرتشم نعمل وهو «هيبنل هللا نم ةمحرلا بلط عي ءءاعدلا نينمؤملا

 طقس ذئنيحو «"نيعا ' ةظفلك «ةرياغتم ناعم ا ويصوم يعل كرنب هنأ ال ءةالصلل دارفأ ءاعدلاو

 ©اميِلْسَت اوُمّلَسَو هيلع 0 0 بتلا ىلع َنوُلَصُي ُهَيكَئالَمَو هلا ن :ةفيرشلا ةيآلا ىلع دروأ ام

 (حتف) .كرتشم. سيل هنأل ؛دحاو نعم نم رثكأ يف كرتشملا ظفللا لامعتسا نم (ه5:بازحألا)

 يحوأ ركذ رح ناسنإ وهو «نييبنلا نم باتكلا هل نمي هلامعتسا رهتشاو «لسرملا ئعمب "لوسرلا" :هلوسر ىلع

 وهو «هنم معأ "يبلا"و .حيحصلا ىلع لوسر ثانإلاو قيقرلاو نحلا نم نوكي الف «هغيلبتب رمأو عرشب هيلإ
 (حتف) .ال وأ هغيلبتب رمأ «عرشب هيلإ يحوأ ركذ رح ناسنإ

 :ىلاعت هلوق ق امك يدعنلاف .ءامزالو ايدعتم لمعتسي "ضنا" ني ؛لوعفم وأ لعاف مسا وه :صتخملا

 ؛هريغل هزواجتي ال يعي ءاذكب نالف صتحا :كلوق يف امك مزاللاو ١(« .٠:ةرقبلا) اشي نم هتمحرب صخب

 هزواحتي ال هيلع روصقم ميظعلا لضفلا يأ ءروصقملا ىلع ةلحاد "ءابلا"و .ملعلا لضفب درفنم وأ زيمتم لك هنأ دارملاو

 ؛هريغ نود هب صتخم كلذو «خوسنم ريغ هنوك عم ماكحألاو عئارشلا ملع ملعلاب دارملا نأل ءال ءايبنألا ىلإ
 (حتف) .خسنلا نم كع يبلل ناك ام نمأ دقو «مهتافوب خستنا دق ماكحألا نم ءايبنألل ناك ام نأل

 يف هفرش ناك ءاوس ءرطخلا 0 فارشألا يف هلامعتسا صح <« ,"ٍلْيهأ" ليلدب "لهأ" لآلا لصأ :هلآ ىلعو

 مشاه ونب 5 يبلا لآو .هلهأ :لاقي امك «اجحلا لآ :لاقي الف لل انيبنل امك ىقعلا يف وأ «نوعرفل امك ايندلا

 « يلآ نم وهف يقن يقت لك" :اككلع هلوقل ؛ءايقتألا مه :ليقو «يوونلا هاور امك «ةصاح انه ةمطاف ةثرو :ليقو

 .ميمعتلا وه بسنألا ناكف «باحصألا ركذل ضرعتي ل فنصملا نأل ؛ماقملاب بسنأ ريخألا ىعملا اذهو

 «يورحخأو يويند وهو «ةمعنلا كاردإ وه "رفظلا"و .ملعلا نم اورفظو اولان يأ :هنم اوزاف (هريغو صلختسم)

 يف ريمضلا عحري نأ لمتحيو .يورخأ ةرخآلا راد يف لحرلا هب زوفي امو «يويند ايندلا ةايح هب بيطي ام. رفظلاف

 (هريغو صلختسم) .هتانكسو هتاكرحو هلاوقأ نم ملعلا اوذحأ مهنإف ك يبنلا ىلإ "هنم" :هلوق
 ةيلعلا بلاطملا مماستكاب ايندلا يف اوزاف هببسب يذلا ئيدلا ملعلا هب دارأو «ميظع بيصن يأ :ميسج ظحب

 ۷/١[ :قئاقحلا زمر] .تانسحلا فعاضتو تاحردلا عافتراب ةرخآلا ينو «ةينسلا بتارملاو



 ةمدقملا ۸ باتكلا ةبطخ

 ةمالع «ىدهلا ملع «ريرحتلاو ريرقتلا يف قبسلا ٍتابصق زرحم ءريرحنلا ربحا انالوم لاق

 ,قئاقدلا نيبم «قئاقحلا فاّشك ءايلعلا هللا تاملك رهظم ءايتفلا ةّمزأ كلام «ىرولا
 ا نانعلا يعم. مامز عمج هنامز قلخ

 نس لاو ءاسألا ثراز ؛نيدلاو ةلملاو قحلا ظفاح ,نيصلاو قرشلا ءاملع ناطلس

 نيتعوبطملا نيتخسنلا يفف «خسنلا يف ةرياغتم دحوت «ةيتآلا ةحفصلا يف "هئاقب ماودب" ىلإ انه نم ةرابعلا هذه :لاق

 بحاص" :لثم رخأ تافص ةدع ةدايز عم دحوت صلختسملاو ئيعلا يحرش يفو «ةخسنلا هذه يف امك لبق نم

 نيكسم الم حرش يقو «خيشلا ةذمالت ضعب نم ةقحلملا اهريغو ؛«"تالضعملاو تالكشملا فشاكو «نانبلاو نايبلا

 هللا رفغ ءيفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وبأ دودولا هللا ىلإ ريقفلا فيعضلا دبعلا لاق" :اذكه دحوت

 (يشحم) ."هيلإو امهيلإ نسحأو «هيدلاولو هل

 ءداشرإلاو ملعلا ةمعن ءالو قح انيلع هل نم يأ :ْييعلا لاقو ءصلحتسملا يف امك «بيبحلا يلولاو ءانيلو يأ :انالوم
 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةذمالتلا نم ةقحلم "ممهلا تيأر امل" :هلوق ىلإ انه نمو ءاهفلأ ىلا تافنصملا ةمعن ءالو قح وأ
 رظن هل يذلا وهو «نونلا رسكب :ريرحنلا .هريرحتو هريرقتب مالكلا نيزي يذلا ملاعلا يأ «ةلمهملا رسكب :ربحلا

 هلصأ :ليقو «هققدو هيف رظنلا نعمأ اذإ :"مالكلا رّرح" نم نوكيف «ةدئاز هيف نونلا :ليق «مالكلا ريرقت يق قيقد

 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةغلابملا ىلع لدي امهنم لكو «ريرحتلا يف ردص :هانعم نأكف ءردصلا وهو "رحنلا" نم
 ةيسرافلاب وهو بصقلا عمج :"تابصقلا"و .كيلإ هتممضو هتظفح اذإ : "هتزرحأ" نم رم «لعاف مسا :تابصق زرحم

 (يشحم) .ينانبلا ريرحتلاو يناسللا ريرقتلا يف قباس هنأ :ئعملاو «ناهرلا يف قبسلل ةمالع ضرألا يف زكريو «""
 لبحلا ريعتسا دقو «بولطملا ىلإ لصوي ام يهو «ةيادملا :"ىدهلا"و «لبحلا -نيتحتفب- "ملعلا" :ىدهلا ملع

 ؛ليامتلا نم اهعنمبي ءاهيلع وه ىلا ةعقبلل دتو لبحلا نأ كلذ هحو «ةيادهلاو مولعلاب هفيصوت يف ةغلابم خيشلل

 لبجلا نأ امك وأ «هنم هب نوفرحني ال ؛عرشلاو لدعلا جاهنم ىلع مهرومأ ميقي «دتولا ةلزنمي فنصملا كلذك

 ]۸/1 :قئاقحلا زمر] .ةلاهجلا دنع اهليصحتو مولعلا يف هب ىدتقي وه كلذكف «لالضلا دنع نورفاسملا هب يدتقي

 يعدملا نيب ةموصخلا عطق مكحلا فملا بتك اذإ هنأل ؛عطقلا نيعم. "ةوتفلا" نم قتشم "ىوتف" عمج «مضلاب :ايتفلا

 (صلختسم) .هنم دارملا رتتسي ام يهو «ةقيقد عمج :قئاقدلا (يشحم) .ىوتف همكح يمس كلذلف «هيلع ىعدملاو

 (صلختسم) .برغملا انه دارملاو ءبرغملا يف دلب "نيصلا"و ءمجعلا "قرشلا" نم دارملا :خإ قرشلا
 نادحتم امه :نيدلاو ةلملا (صلختسم) .نيدلا ظفاح :بقلي ناك هنإف ءفنصملا بقل ىلإ حيملت هيف :قحلا ظفاح

 (ميكحلا دبع) .ةلم بتكتو ىلمت اهفإ ثيح نمو «نيد عاطت اإ ثيح نم ةعيرشلا نإف ءأرابتعا نافلتخمو ءاتاذ
 ءارانيد الو امهرد اوثروي مل ءايبنألا نإف «نيلسرملاو ءايبنألا ةثرو ءاملعلا" :3ع هلوق نم ذوحأم اذه :خلإ ثراو

 (صلختسم) ."رفاو ظحب ذحأ هذحأ نمف «ملعلا اوثرو امنإو



 ةمدقملا ۹ باتكلا ةبطخ

 Ea E يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا وبأ
 هرمع لوطب تسلا كوم

 OS 8 «تاللوطملا نع ةبغار عابطلاو ,تارصتخملا ىلإ ةلئام ممملا تيأر امل

 اهظفح رسعو اهطبض دعبل ةضرعم نيلغتشملا عابط نيلصحملا ممه انالوم لاق :هلوقل ةلوقم

 نب هللا دبع" :اهلك حورشلا يقو «هدح ىلإ ابوسنم «دومح نب هللا دبع :اقباس نيتعوبطملا نيتخسنلا يف :خلإ هللا دبع
 هللا دبع فنصملا مسا :ييعلا لاقو (يشحم) .حورشلل اقباطم اهانبتكف «هدحو هيبأ ىلإ ابوسنم «"دومحم نب دمحأ
 «ةموظنملا حرش يف "ىفصملا"و «"قاكلا" هحرشو «"يفاولا" هباتك اهنم ءلوصألاو هقفلا يف ةديفملا فيناصتلا بحاص

 ةمئألا سش ىلع هقفت «كلذ ريغو مالكلا يف "ةدمعلا"و «هحرشو "رانملا'و «عفانلا حرش يف "ىفصتسملا'و
 .روكذملا رشعلا يف هتافوو «ةئام عبسو رشع ةنس دادغب لحد «"يقانغصلا" هنم عمو «يردركلا

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم نب مالسإلا خيش ذيمالت نم فسنلا رايد ةمئأ نم اناك «هّدحو فنصملا وبأ :دومحم نب دمحأ

 :توريب ةخسن يفو] دغسلا دالبب ةريبك ةنيدم -نيتحوتفملا نيسلاو نونلاب - فسن ةنيدم ىلإ ةبسن :خلإ يفسللا
 «نيسلا رسكب :ليقو .نف لك يف ملعلا لهأ نم ةعامج اهنم جرح «دنقرمسو نوحيج نيب لبإلا ةريثك [داصلاب "دغص"
 ةلمهملا ةمومضملا نيسلاب :دغسلاو .اهحتفب "يفدص" :(لادلا رسكب) فدص ىلإ ةبسنلا يف لاقي امك «ةبسنلا يف حتفتو

 ؛مدقتملل ةفص يفسنلاو «ناتسكر ت يف ةدلب فسن :"ربكلا حاتفم" يفو «دنقرمسب ةيحان «ةنكاس ةمجعم نيغ اهدعب

 «فنصملا ةافو يف فلتحا دقو .ةبسنلا ركذب دوصقملا هنأل ؛مدقتملل ةفص عقت عضاوملا هذه لثم يف ةبسنلا نأل

 هنإ :ليقو «ةئام عبسو رشع دحأ ةنس لوألا عيبر رهش يف ةعمجلا ةليل يفوت هنأ هحرش يف يومحلا ديسلا ركذف

 (نيعملا حتف) .لايل ثالث ةريسم "رتست"و "جذيأ" نيبو «"لالجلا" :هل لاقي عضومب نفدو "جذيأ" ةدلبب يفوت
 ةيرصب نوكت نأ زوجي "ىأر"و «"تدرأ" اهياوجو «طرشلا لامعتسا لمعتست ةينيح انه "ل" :للإ تيأر امل

 نعم. مهلا ةدحاو ؛ةمه عمج :ممهلاو «يناثلا هلوعفم "ةلئام" نوكيف ةيملع نوكت نأ زوجيو ءالاح "ةلئام" نوكيف

 زاحجم اهيلإ ليملا دانسإو «تارصتخملا ىلإ ةلئام تادارإلا تيأر امل :ئعملاو «هدارأ :"ءيشلاب مه" :لاقي «دصقلا

 باحصأ تيأر يأ «فاضم فذح ىلع نوكي نأ زوجيو «ليملا ببس يه ذإ ؛ببسلا ىلإ دانسإلا باب نم يلقع

 ىلإ وعدت ذإ ؛معأ يهف الإو ماقملا بسحب هلعل «حالفلا ىلإ يعادلا رمألاب "ةمحلا" نيكسم الم ريسفتو «ممهلا

 (حتف) .ةئيسلا ىلإو ةنسحلا ىلإ مهلا دانسإ ثيدحلا يف امك «هدض ىلإو حالفلا
 دوصقملا ءادأ :زاجيإلاو «نيعملا ريثكتو ظفللا ليلقت :راصتخالا [(ع) .اهلوانت برقو اهذحأم لهسل] :تارصتخملا ىلإ

 نوك عم دارملا لصأ هب ىدؤي ام ىلع ظفللا ةدايز :ليوطتلاو ءاهنم رثكأب هؤادأ :بانطإلاو «ةفراعتملا هترابع نم لقأب

 لاق هنأ الإ «درفم وه :عابطلاو (حتف) .ييعب هترصبأ :لثم ديكأتلا فالخب ءوشح وهف نيعت نإف «نيعتم ريغ دئازلا

 (نيكسم الم) .عابط اهعمجو «ناسنإلا اهيلع لبح يلا ةيجسلا يهو دحاو عع. ةعيبطلاو عبطلا نإ :حاحصلا يف

 يقو «تالوطملا درت مل عابطلا نأ :ئعملا نوكيف «هدري ل :"هنع بغر"و «هدارأ يأ :"هيف بغر" :لاقي :ةبغار

 (حتف) .فاضم فذح ىلع هنأ وأ «يلقعلا زاحبا نم ممهلا ىلإ ليملا دانسإ يف مدقت ام عابطلا ىلإ ضارعإلا دانسإ



 ةمدقملا ۱ ۰ باتكلا ةبطخ

 رفوتتو هتدئاف رثكعتل ؛هدوجو رثكو هعوقو مع ام رك ذب "يفاولا" صخلأ نأ تدرأ
 ”تيأر امل" ر اوج

 مه "يذلا نايعألا لضافأو لضافألا نايعأ نم ٍةفئاط سامتلا دعب هيف تعرشف ,هتدئاع
 رايخألا لضافأ يأ مهرايخ يأ / ةعامج يناولا صيخخلت يأ اهحتفو ةزمحلا رسكب
 EROS ابا ار مولا هع هدانا قيال تنسو دا لت «ناسنالل نيعلاو نيعلل تاسنإلا ةلزلع

 علطي ام "ةدارإلا" نأ :اقرف امهنيب فسعت نم مهنمو ءامهنيب قرف الو «ةئيشملا فدارم يهو «"ةدارإلا" نم :تدرأ

 نيملكتملا دنع ةدارإلاو .اهيلع عالطا ال "ةئيشملا"و ءظوفحملا حوللا يف افومضم بتكل ؛نوبرقملا ةكئالملا اهيلع

 (حتف) .لكلا ىلإ ةردقلا ةبسن ءاوتسا عم عوقولاب تاقوألا دحأ يف نيرودقملا دحأ صيصخت بجوت يحلا يف ةفص

 ءاقتكالاو (كقاؤزلا فذ هنأل (راضتحالا ق اريك لمع و ةدوضقلاو دازلا نيت وهو فيلا نم :صخلأ

 بيكرتو بيجع بيترت ىلع ًالوأ هفنص يذلا باتكلا وهو "صخلا"ل لوعفم :يفاولا (نيكسم الم) .دصاقملاب
 عماجلا"و "تاعقاولا"و "تادايزلا"و "ةموظنمل"و "يرودقلا"و "ةيادحلا" باتك نم ةريثك لئاسم ىلع يوتحي «بيرغ

 (ييع) .ثداوحلاو تاعقاولا بلاغ ىلع هلامتشال :هدوجو 3/١[ :قئاقحلا زمر] .اهريغو "ىواتفلا"و "ريبكلا"و "ريغصلا

 ةدئافلا ةرثك :يئيعلا لاقو «نيكسم هلاق «تبث يأ :"ديفي هل داف" نم «هتدفتسا ام مسا "ةدئافلا" Be رثكدتل

 يق ةبلطلا عم بحصتسيو «سلاجملاو نكامألا بلاغ يف هنتم ظفحيو «سرادملا يف هسرد ىقلي ءارصتخم هنوكل

 ۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هنع ءاتفتسالاب ماوعلاو «هنم ءاتفإلاب صاوخلا هنم ثحبيو «مامكألا

 ةعفنملل مسا وهو .هفورعمم نالف داع :نم "ةدئاعلا"و «مامتلا ىلع هاطعأو «هافوأ :"هقح رفو" نم :هتدئاع رفوتتو

 نأ امل ؛عافتنالا دوع نع اهئابنإل ةدئاعلا نأ امك «رثكتلا نم فرشأ لامكلاو مامتلا ىلع هئابنإل رفوتلاو «ةدئاعلا

 ندألا نم يقرتلل ؛ةدئاعلا رفوت ىلع ةدئافلا رثكت مدقو «ةقئاللا هتنيرقب لك نرتقاف «ةدئافلا نم فرشأو دمحأ دوعلا

 (ئيع) .تعرشف كلذك رمألا ناك اذإ :هريدقت «فوذح طرش باوج :تعرشف (نيكسم الم) .ىلعألا ىلإ

 «لضافلا نم لثمأو ءلضفأ عمج :"لضافألا"و .هرايخ ءيشلا نيعو «نيع عمج :"نايعألا" :لضافألا نايعأ نم

 ءاملعلا :لوألا نم دارملاف «رايخلا لضافأ نعي «نايعألا لضافأو .مهرباكأو مهفارشأ نم يأ ءداز اذإ :لُضَف نم
 مهرايخ مهنأل ؛ءاملعلا مه سانلا نايعأو .ةدايزلا ددص يف نيذلا ءاملعلا :يناثلا نمو «مولعلا يف نوهتنملا

 ىلإ حيملت هيفو الثالث ءايبنألا تاجرد الإ مهتاجرد قوف ةحرد ال نيذلا لضافألا مه ءاملعلا نايعأو «ممتاداسو

 3/١[ :قئاقحلا زمر] ."مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ماعلا لضف" :اككلع هلوق

 ىمست ناسنإلا هب رصيي يذلا رونلا اهيف هللا بكر لا ةقدحلا سفنف هب رصبت يذلا اهرون وه a نيعلل ناسنإلا

 ةرصابلا نيعلا وه يناثلاو لوألا نيعلا نمو «قطانلا ناويحلا وه "ناسنإلل نيعلا" :هلوق يف يناثلا ناسنإلا نم دارملاو «ًاناسنإ

 نوعفتني ال قلخلا كلذكف «نيعلاب الإ تارصبملا يف عفتني ال امك ناسنإلا نأ :ههجو «غيلب هيبشت اذهو «دوهعملا وضعلا

 قلخلا كلذكف «هرضيو هعفني ام نيب زيمي الو «هقيرط ىلإ يدتهي ال ىمعألا نأ امكف «ءاملعلاب الإ ةرخآلاو ايندلا رومأب
 ۹/١[ :قئاقحلا زمر] .ءاملعلا ةطساوب الإ مارحلاو لالحلا نيب نوزيمي الو ءباوصلاو ىدهلا قيرط ىلإ نودتهي ال



 ةمدقملا ۱۹ باتكلا ةبطخ

 تاصيوعلا نع الح نإو وهو « قئاقدلا وک هتيم“ و «قئاوعلا نم 8 ام عم
 تاللكشملا زتكلا اذه "يفاولا" نم صخلملا يأ لغاوشلاو عناوملا

 OTO 0101010121221 1-1ب-بد ,تاعقاولاو ىواتفلا لئاسم ىلحت دقف «تاللضعملاو
 لمحت و نيزت دئادشلا

 امإ ءلغاوشلاو عناوملا يأ «قئاوعلل ابحاصم يوك لاح هيف تعرشف يأ «لاحلا ىلع بصنلا لحم يف :يب ام عم

 ليزت يلا نتفلاو دالبلا اهنع ولخي ال يلا تارتفلا ةهح + نم امإو «سوردلا ءاقلإو رحآ فينصتب هلاغتشا ةهح نم

 اصوصح ءدالبلا يف ةماع نعفلا تناك باتكلا اذه هفينصت نامز يف نأل ؛اذه هدارم نأ رهاظلاو ءدابعلا نع نمألا

 ١٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .داسفلا ةياغ اودسفأو «دالبلا يف اوقرفت نيذلا لغملا ةهح نم رهنلا ءارو ام دالب يف

 بهذلا نم مدآ ونب هنفد امل مسا زنكلا نأل ؛فلسلا اهزنك يلا هلئاسم ةرثك رابتعاب "زنك" هامس :قئاقدلا زنك

 هنم رثكأ ناك طسب اذإ هنإف «هراصتحلا ةقد ىلإ ار "ياق "تب ةاقساو .ارتك دهان ايه ايد اكو: :ةتضفلاو

 نم هيلع لمتشا ام رابتعاب "ازنك" هام :"نيعملا حتف" يف لاقو ١٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .رثكأ وأ تارم رشعب

 هيف حصيو «ركف ةقد ىلإ جاتحت ةقيقد ذ ةلئاسم نأ ىلإ اظن 4 قن اقدلل زنكلا فاضأو «هيف اهعدوأ يلا ةريثكلا لئاسملا

 راعتسيو «ةضفلاو بهذلا نم زنكي ام هلئاسم هبشت نأب ةيلصأ ةيحيرصت امإ «ةيمستلا نع رظنلا عطق عم ةراعتسا

 ةينكم امإو «لئاسملاو زنكلا نم لكل ةيكزلا سوفنلا ليم عماجلاو «قئاقدلل زنكلا ةفاضإ ةنيرقلاو ءزنكلا ظفل اه

 هلحم زنكلاب داريو «لييخت زنكلا تابثإو «ةضفلاو بهذلا نم زنكي اع. لئاسملا هبشت نأب

 ةلضعملا عمج :تالضعملاو 0 يأ «صيوعلاب تئح اذإ "كقطنم يف تصوعأ" :لاقي :خإ تاصيوعلا نع

 يف ةدوحوملا لئاسملا امي دارأ :ئيعلا لاقو .نيكسم الم هلاق «دتشا اذإ :"ٌرمألا لضعأ" نم - داضلا رسكب -

 اهوصأو «ريثك ددرت ىلإ اهجارختسا يف ناسنإلا جاتحي ءةبعص لئاسم اههِإف «"ريبكلا عماجلا" نم ةذوحأملا ء"يقاولا"

 ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ادح ةلكشم يأ «ةلضعم
 لئاسملا يوقي يملا نأل ؛هب يمس «يوقلا باشلا وهو "فلا" نم قتشم وهو ىوتفلا عج :تاعقاولاو ىواتفلا

 .فوصوملا هل ردقي ال نأ زوجيف «ةيمسالا اهيلع تبلغ ةفص يهو «ةعقاو عمج :تاعقاولاو .تاياورب ةثداحلا باوح يف

 «نيكسم الم هلاق «"يقاولا" يف ركذت مل يلا لئاسملا يهو «باتكلا رخآ يف ركذ ام "تاعقاولا لئاسم"ب دارأو

 ملكتي دقو «ةثداح ريغ يف في دق هنأل ابو ارش و امر تاغقاولاو والا يف نإ :"حتفلا" يف لاقو

 "تاعقاولا"و "ىواتفلا" نم دارملا نوكي نأ زوجي :ئيعلا لاقو .فيلأتو سيردتك ءاتفتسا ريغ نم عئاقولا ىلع

 يه تاعقاولا نإ :"راتحلا در" يف لاقو .تاعقاولاو رهنلا ءارو ام خياشم ىواتف يعي ءامم نييمسملا نيباتكلا

 رهاظ ىمستو «لوصألا لئاسم :ىلوألا :تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا لئاسملا نإف ءلئاسملا تاقبط نم ةئلاثلا ةقبطلا

 نع ةياورلا يهو «رداونلا لئاسم :ةيناثلا .دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةيورملا لئاسملا يهو ءاضيأ ةياورلا

 :ةثلاثلاو «تاينوراملاو تايناسيكلاك فلس دمحم رخخأ بتك يف لب «ةروهشملا بتكلا يف ال نكل «نيروكذملا انباحصأ
 (ارصتخ) .انباحصأ نع ةياور اهيف اودجي ملو اهنع اولئس امل «نورحأتملا نودهتحملا اهطبنتسا لئاسم يهو «تاعقاولا



 ةمدقملا ۱۲ باتكلا ةبطخ

 .ماتتحالل رّسيملاو «مامتإلل قفوملا هللاو «تاقالطإلل ءاطلا ةدايزو «تامالعلا كلتب ًاملعم
 هماتتخال لهسملا باتكلا اذه مامتإ ءاطلا فرح

 رسكب وأ «هزيمت ةمالع هل لعج اذإ :'ءيشلا لع" نم «"ىلحت" يف يذلا ريمضلا نم لاح «ماللا حتفب :املعم

 ی دلع قوك لاح فيت يأ "نما" وديع نش لاحت فال

 نيسلاو كمي ةفينح يبأل ءاحلا :لثم تاموقرلاو فورحلا نم "يقاولا" يف يلا تامالعلا يأ :تامالعلا كلتب

 نر دمحأل لادلاو كب كلامل فاكلاو يقم يعفاشلل ءافلاو نظم رفزل ءازلاو شم دمحم ميملاو كفر فسوي يبأل

 ٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .حوجرم سايقل وأ ءانباحصأ نع ةياورل واولاو

 نم :هلاثم «دويقلاو طورشلا نم ةقلطملا لئاسملا ىلع لديل يعي «قالطإلل ةمالع ءاطلا ةدايز يأ :ءاطلا ةدايزو

 ناك نإ :فب فسوي يبأ دنعو ءايذم وأ ًاينم ناك ءاوس ءاقلطم امهدنع لسغلا ةيلعف اللب هبايث ف دجوف ظقيتسا

 (صلختسم) .ىصحت ال ةريثك هتلثمأو هيلع لسغ الف ايذم

 .ديق الو ليصفت ريغ نم ةقلطم تركذ يلا لئاسملا نعي :تاقالطإلل



 ءوضولا ضئارف ١ ةراهطلا باعك

 ةراهطلا باتك

 [ءوضولا ضئارف]
 )527111101010100 000 :ءوضولا ضرف

 هنأ ىلع هبصن كلو «"ةراهطلا باتك اذه" :هريدقت ,فوذحم أدتبمل ربخ ءيفاضإ بكرم وه :ةراهطلا باتك

 :باتكلاف هب درفم ةفرعم ىلع فوقوم ابقل هدحو ."ةراهطلا باتك ذح وأ كاه" :هريدقت «فوذحم لعفل لوعفم

 ؛ليخلا تبتكو «عمتحلا شيجلل ةبيتكلا هنمو «ءيش ىلإ ءيش مض وهو عمجلا :ةغل هانعمو «ةبتكو ةباتكك ردصم
 امك راتخملا وه اذهو ؛ةعومجم لئاسم ىلع ةلاد ةصوصخم ظافلأ يأ ؛ةلقتسم لئاسم عمج :افرعو «تعمج يأ
 :ًاحالطصاو «هب رهطتي ام لضف مضلابو «ةلآلا رسكلابو «ةفاظنلا حتفلاب يهف :"ةراهطلا" امأو .يومحلا لاق
 ةماقإ :ليقو «ثبخلاو ثدحلا :ليقف :ابوجو ببس يف فلتخاو .ةيمكحلا وأ ةيقيقحلا ةساجنلا نع لحما ةفاظن

 :اهتلآو ءامي الإ لحي ال ام ةحابتسا :اهمكحو ءلحملا وأ ءاضعألا لسغ :اهنكرو ءاموحو :ليقو ءاهقدارإو ةالصلا
 نإ مث ؛تالوطملا يف نيب امك «ةحص طورشو بوحو طورش ىلإ مسقنت اهطئارشو ءاممي قحلملاو بارتلاو ءاملا
 ؛اهريغو ندبلا ةراهطو ناكملا ةراهطو بوثلا ةراهط لثم ةراهطلا عاونأ ةرثك عم دحاولا ظفلب ىفتكا فنصملا

 «ةرابعلا يف رصحأ هنوك عم دارفألاو عاونألا عيمج لمشي سنح هنأل ؛عمجي الو ئئي ال نأ هلصأو ءاردصم امموكل
 ءناميإلا دعب مالسإلا ناكرأ مظعأو نيدلا دامع ةالصلا نأ بتكلا رئاس ىلع ةراهطلا باتك ميدقت يف ةلعلا مث

 رئاس نيب نم ةءادبلاب ةراهطلا تصتحا مث طورشملا ىلع مدقم طرشلاو ءاهطرش ةراهطلاو «مدقتلاب قحأ تناكف

 ةراهط وه يذلا ءوضولا نايب مدق مث ءابلاغ راذعألا نمز دعب طقست ال األو ؛اهريغ نم مهأ اهنأل ؛طورشلا
 (حتف) .جايتحالا ةدش رابتعاب امإو «زيزعلا باتكلاب ءادتقا امإ ءىربك ةراهط وه يذلا لسغلا ىلع ىرغص

 لمتحي ال ردقم مكح نع ةرابع :عرشلا يفو «ريدقتلا :ةغللا يف "ضرفلا"و ءءوضولل ضرف يأ :ءوضولا ضرف
 نأ ىلوألاو «يلمعلا نود يعطقلا ضرفلل فيرعت اذهو «هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث هنأل ؛اناصقن الو ةدايز

 ًاقلطم ةفاظنلا يهو «ةءاضولا نم ذوخأم «واولا مضب "ءوضولا"و .نيعونلا معيل ؛هلعف مزل ام ضرفلا رسفي
 لحم ةفاظن :عرشلا فو «هيف أضوتي يذلا عضوملل مسا واولا رسكبو «ةفاظنلا هب لصحي امل مسا واولا حتفبو

 تسر مكهوُحو اوُلِسْغاَفإل :هلوق يف عراشلا هنّيب يذلا صوصخملا هجولا ىلع ةعبرألا ءاضعألا وهو صوصخم
 :انلق ؟اهوزن نيح ىلإ ءوضو الب ةالصلا نوك مزليف ,ةكم, تضرف ةالصلاو قافتالاب ةيندم ءوضولا ةيآ :ليق نإف

 نيح ع هنأ يور امك «ةقباسلا عئارشلا نم ذخألاو «ولتملا ريغلا يحولاب ءوضولا تبثي نأ زوجي هنأل ؛مزلي ال

 (حتف) ."يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه" :لاق ءاثالث اثالث أضوت



 ءوضولا ضئارف ١ ةراهطلا باتك

 هيديو ءنذألا يمحش * ىلإو 0 ذ لفسأ ىلإ هرعش ا رو .ههجو لسغ
 اهنم نالام 2-5 ةو وط هجولا دح اذه

 ك ف ء
 A GG هسأر عبر حسمو a هيقف رع

 ءاملا ءارجإب ءيشلا نع خسولا ةلازإ حتفلاب :"لسغلا" [رطاقتي ثيحب لحما ىلع ءاملا ةلاسإ وه] :ههجو لسغ

 «هوحنو يمطح نم سأرلا هب لسغي ام رسكلابو «هب لسغي يذلا ءامللو ءدسجلا مامت لسغل مسا مضلابو «هيلع
 ردصملا ةفاضإ هجولا ىلإ لسّعلا ةفاضإو «نيترطق وأ ةرطق ولو ءاملا رطاقتي نأ :ةلاسإلا دحو «ةلاسإلا وه :اعرشو

 لسغ ينعي «لعافلا كلذ ىلإ عجار ههجو يف ريمضلاو ءءوضولا ظفل هيلع لديو «فوذحم لعافلاو «لوعفملا ىلإ
 ؛تبنملا ىهتنم اهالعأ ىلوأ مضلاو «فاقلا ثيلثتب "صاصقلا" :خإ هرعش صاصق (حتف) .ههجو يضروتملا

 ”نقذلا"و «هريغو ناسنإلل ربو الو فوصب سيل امم مسجلا هتبني ام اهكيرحتو نيعلا ناكسإب "رعشلا"و
 ىلإ نذألا ةمحش نم اًضرغ هحججولا دحو 0 هحجولا دحل نايب اذهو «نييحللا رعش عمتحج ناسنإلا نم نيتحتفب

 ءابلاو «ةبحاصملا ءادتبال األ ؛"عم" ىلع امي ريبعتلا رثآ «هيقفرم عم يأ :هيقفرمب هيديو (حتف) .نذألا ةمحش

 ءدضعلا لضفأو عارذلا ىلعأ :ةبادلاو ناسنإلا نم «ةغل سكعلا هيفو ءءافلا حتفو ميملا رسكب قفرملاو ءاهتمادتسال

 (حتف) ."عم" نعم ةيآلا يف "ىلإ" نأ ىلإ ءاعإ هيفو «هوحنو ءاكتالا نم هب قفتري هنأل ؛هب يمس

 امِإ نيتءارقلا نيب عمجلا ىضتقمو «ةرتاوتم "مكلجرأ" يف رجلا ةءارق :ليق نإف «هيبعك عم يأ :هيبعكب هيلجرو
 امك ففختلا ةلاح ىلع رحلاو «يفحتلا ةلاح ىلع بصنلا لمحي وأ «ةعيشلا هب لاق امك حسملاو لسغلا نيب رييخت

 نوكيف «نيبعكلاب ايغم هلعجي مل حسملاب لاق نم نأل ؛عامجإلاب كورتم اهرهاظ رجلا ةءارق :انلق «مهضعب هب لاق

 ثيدحب انيلإ تباث نيلحرلا لسغو .رعشلاو نآرقلا يف ةريثك هرئاظنو “برخ بض رحج" يف امك راوحلاب رجلا
 موق لجعف «قيرطلا يف ءامع انك اذإ ىح «ةنيدملا ىلإ ةكم نم 4 هللا لوسر عم انعجر :لاق ام رمع نب هللا دبع

 ليو" :هلي هللا لوسر لاقف املا اهسمي مل حولت مهياقعأو مهيلإ انيهتناف ءلاجع مهو اوؤضوتف ءرصعلا دنع
 نأ نم يلإ بحأ عطقلا نإ :تلاق امنأ انه ةشئاع ثيدحبو ملسم هاور "ءوضولا اوغبسأ ءرانلا نم باقعألل

 انهه بعكلاب دارملاو (حتف) .قسفت يراعلا لحرلا ىلع حسملاب لوقلا نأ ملعف «نيفخ ريغ نم نيمدقلا ىلع حسمأ
 نأل ؛كارشلا دقعم دنع مدقلا طسو يف يذلا لصفملا هنأ دمحم نع ماشه هاور امك ال «عفترملا يأ «ئتانلا مظعلا

 بعكلا ريسفت دمحم وري ملو ماشه نم وهس اذه نأ اوركذ مهنأل ؛حمرلا بوعك هنمو «لصفملل مسا بعكلا
 (امهريغ «نيكسم «حتف) .هيبعك نم لفسأ هيفح عطقي هنأ :نيلعن دجي مل اذإ مرحملا يف دارأ امنإو «ةراهطلا يف اذهي

 نب ةريغملا ثيدحل كلذو «عبرلا حسم ةيضرف ةرابعلا ديفيف "ههجو لسغ" :هلوق ىلع فطع :هسأر عبر حسمو
 ؛دحاولا ربخب باتكلا ىلع ةدايزب اذه سيلو «ملسم هاور «نيفخلاو ةمامعلا ىلعو هتيصانب حسم ك يبلا نأ ةبعش

 - «حسملا مسا هيلع قلطي ام ندأ هزيوحت يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو ءانايب ربخلا قحتلاف ءلمحب باتكلا نأل



 [ءوضولا ننس]

 للبلا ةباصإ :ًافرعو ءيشلا ىلع ديلا رارمإ :ةغل "حسملا"و ءاضرف سأرلا عيمج حسم هزيوحت يف كلام ىلعو -

 وأ نعألا کک رخ ملا نم وأ سأرلا مدقم نم ناك ءاوس ءءازجأ ةعبرأ نم ءزج نيتمضب "عبرلا"و ءوضعلا
 ىلع ليلدلاو :هسأر (نيكسمو حتف). ي رهو لا س راغص نم عباصأ ةثالث رادقم :ةياور فو «رسيألا
 .(5:ةدئالل) ةالَّصلا ىَلِإْمَق اَذِإ اونمآ 1آَنيِذَلااهّيأ اي :ىلاعت هلوق اهحسمو ءاضعألا هذه لسغ ةيضرف

 اهلك حسمو «دمحمو ةفينح يبأ دنع ضرف ةيحللا عبر حسم نأ يعي «"هسآر عبر حسم" :هلوق ىلع فطع :هتيحلحو

 هنأ ىلإ ءاعإ ؛ضئارفلا دعب ننسلا ركذ :هتنسو (اصحلم حتف). .تالوطملا يف لئالدلاو «فسوي يبأ دنع ضرف

 هجو ىلع 4# يبلا هيلع بظاو ام :فرعلا يقو ؛ةقيرطلا :ةغللا يف ةنسلاو ءامدقم ركذل الإو ءوضولا يف بحاو ال
 (حتف).بابحتسالا ديفت اهيلع ةبظاوملا نإف «نمايتلاك ةداعلا هجو ىلع ناك ام ج رخيل خا كرتلا عم ةدابعلا

 مالك يف ظاقيتسالا ديقو «حصألا وهو ال وأ ظاقيتسالا دعب ناك ءاوس «ةنس هنأ ديفيل ؛هقلطأ :هيدي لسغ

 .عارذلا يق فكلا لصفم ءءارلا مضب :هيغسر (حتف).يقافتا مهضعب

 دمحلاو هللا مسب :لوقي نأ هتيمستو ا و دما نأ امك يأ ] :ةيمستلاك

 .عفانملا يف اذك «ةليضفلا يفن هب دارملاو «"ىلاعت هللا مسا مسي مل نمل ءوضو ال" تك هلوقل [.مالسإلا نيد ىلع هلل
 دقف تقوو «ربشلا رادقمو رصنخلا ظلغ لثم كاوسلا نوكيو م رحش نم كايتسالا هتنس يأ :كاوسلاو

 :اكقع هلوق هتينس ىلع ليلدلاو «ةضمضملا تقو :ةفحتلا يفو ءءوضولا لبق ةنس كاوسلاو «عباصألاب حلاعي كاوسلا

 ٍ (هريغو نيكسم)."ءوضو لك دنع كاوسلاب مهترمأل ٍيمأ ىلع قشأ نأ الول'
 اهيبنت وأ o نأل امإ ؛ةرابعلا هذه ىلإ لدعو «قاشنتسالاو ةضمضملا دارأ :خلإ همف لسغو

 دحو «هقلح سأر ىلإ ءاملا لصي نأ هيف ةغلابملاو «مفلا عيمج ءاملا باعيتسا :ةضمضملا دحف ءامهيدح ىلع

 رعشلا قيرفت] :خل! هتي ليلختو (نيكسم).نراملا زواجي نأ هيف ةغلابملاو «نراملا ىلإ ءاملا لصي نأ :قاشنتسالا

 لعف ول يأ ءامهدنع زئاجو «فسوي يبأ دنع ةنس :ليقو ءاقلطم لفسألا ةهج نم يأ [قوفلا ىلإ لفسألا ةهج نم

 ليلخت و «رطاقتم ءا ضعبب اهضعب لاحدإ ديلا 0 «مرحملا ريغ يف اذهو «ةعدبلا ىلإ بسني ال

 ةنس وهو «ىرسيلا لجرلا رصنخب متخيو «ْيميلا لحرلا رصنخب أدبيو «ىرسيلا هدي رصنخب للخي نأ نيلحرلا عباصأ
 (هريغو نيكسم)."عباصألا نيب للخو ,ءوضولا غبسأف تأضوت اذإ" :ننسلا باحصأ هاور امل ؛اقافتا ةدكؤم



 ءوضولا ننس ١5 ةراهطلا باتك

 2 ف ف £ £ يس 0 ف

 «صرصنملا بيترتلاو «هئاع هينذاو «رم هسأر لك حسمو هتينو «لسغلا ثيلثتو

 ف ك

 .ةبقرلا حسمو نمايتلا :هبحتسمو .ءالولاو
 نمايملاب ةءادبلا يأ ءوضولا يأ

 [(حتف) .ناتلقتسم ناتنس امه :ليقو ءةنسلل لامكإ ةثلاثلاو ءةنس ةيناثلاو ءضرف ىلوألا نكل] :لسغلا ثيلغتو

 ءاثالث اثالث هارأف ءيوضولا نع هلأسي :##ع يبلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب

 .ةجام نباو يئاسنلا هاور «"ملظو ىدعتو ءاسأ دقف اذه ىلع داز نمف ءءوضولا اذكه" :لاق مث

 كلام نب شنا نع قوز ام :انل :ةرم (نيكسم) .ةالصلا ةحابإو ثدحلا عفر ةين يعي ءعءوضولا ةين هتنس يأ :هتينو

 :يعفاشلا لاقو «"ةيادملا" يف اذك اک هللا لوسر ءوضو اذه" :لاقو «ةرم هسأر ىلع حسمو ادل ار هنأ

 نم عباصأ ةثالث نوطب عضيو هيدي عباصأو هيفك لبي نأ حسملا ةيفيكو «تالوسغملاب ارابتعا ةنس ةفلتخم هايم. ثيلغتلا

 نيدوفلا حسم مث «سأرلا رخؤم ىلإ امهرجيو «نيفكلا يناجيو نيماهيإلاو نيتبابسلا لزعيو «سأرلا مدقم ىلع فك لك
 ع يبلا نأ يور امل اديب امل دا :يعفاشلا لاقو «سأرلا ءام يأ :هئامب (هريغو نيكسم) .نيفكلا نطابب

 نم نانذألا" :اقفع هلوق انلو «سأرلا ةفيظو اهي لمكي ال اذهو ءةدح ىلع ناوضع امهنأل ؛حسملل ا ا عا

 لليب احسام ريصي نح «نيتبابسلا نطابب نينذألا نطابو نيمامإلا نطابب نينذألا رهاظ حسمي نأ :هتيفيكو «"سأرلا

 (هريغو نيكسم) .روهشملا وهو «ةنسب سيلو بدأ نينذألا خامص يف عباصألا لاحدإو .ًالمعتسم رصي مم

 لاقو «هيلجرب مث هسأرب مث هيعارذب مث ههجوب الو أدبي نأ وهو «صنلا يف ركذ امك يأ :صوصنملا بيترتلاو

 ثيحب بقاعتلا ليبس ىلع ءاضعألا لسغي نأ وهو «ةالاوملا يأ «رسكلاب :ءالولاو (نيكسم) .ضرف بيترتلا :يعفاشلا
 (نيكسم) .ضرف ءالولا :كلام لاقو «لوألا وضعلا فحي ال

 اهلصوأ دقف «كلذك سيلو ءامهيف بحتسملا راصحنا رهاظلا بسحب يضتقي ركذ ام ىلع فنصملا راصتقا :هبحتسمو

 ةلولبملا رصنخلا لاخدإو «ىلوألا ةرملا يف هئاضعأ كلدو «ةلبقلا لابقتسا :اهنم ءابحتسم نيتسو فين ىلإ نئازخلا يف
 ملع ولف قّيضلا امأ ءاعساو ناك ول متاخلا كيرحتو «روذعملا ريغل تقولا ىلع هميدقتو ءامهحسم دنع هينذأ خامص

 ؛ةجاح الب سانلا مالكب ملكتلا مدعو «رذعل الإ هريغب ةناعتسالا مدعو «ضرتفا الإو «بحتسا ءاملا لوصو

 لسغ دنع ةيمستلاو «ناسللا لعفو بلقلا ةين نيب عمجلاو «لمعتسملا ءاملا نع ًازرحت عفترم ناكم يف سولجلاو

 هدعب برشي نأو «نيرهطتملا نم يلعحاو نيباوتلا نم يلعجا مهللا :هدعب لوقي نأو «دراولاب ءاعدلاو ءوضع لك

 (حتف) .ركذ ام رخآ ىلإ هئوضو لضف نم

 «"لصألا" يف ةبقرلا حسم دمحم ركذي مل هنأ ملعا مث [ًالمعتسم رصي مل هللب نأل ؛نيديلا رهاظب] :ةبقرلا حسمو
 يفو ءءاملعلا رثكأ ذحأ هبو «ةنس هنإ :لوقي رفعج وبأ هيقفلا ناك :"طيحملا" ةياور يفو «بحتسم هنأ راتخملاو

 (نيكسم) .ةعدب موقلحلا حسمو «بدأ هنأ حيحصلا :"ةصالخلا"



 ءوضولا ضقاون ۱۷ ةراهطلا باتك

 |ءوضولا ضقاون]
 ك ف ط

 ءامغلب ال ًءام وأ ًاماعط وأ ًاقلع وأ ةّرم ولو هاف ءلم ءيقو ا هضقنيو

 ak ESSERE ORDO عمجيي e اغ غ ا

 نايثغلا وهو ءيقلا بيس يأ 2-2-2- سس ب 00

 «هبقعي ءيشلا عفار نأ ءافح الو ءاهدوجو دعب اهمكح عفري اميف عرش اهتالمكمو ضئارفلا نم غرف امل :هضقنيو
 ءوضولا نم انهه بولطملاو «بولطملا وه امع اهحارخإ :يناعملا ينو ءاهفيلأت لاطبإ :ماسحألا يف ضقنلاو
 (حتف) .اهي ةالصلا ةحابتسا نع ءوضولا جرخي لا ءايشألا نايب :دارملاف «ةالصلا ةحابتسا

 نم يأ «"هنم" :هلوقو ءمعأ وهف ءارهاط نوكي ال امل ميحلا رسكبو ؛ةساجنلا نيعل مسا حتفلاب :سجن جورخ
 جراخلا ناك ءاوس «رفزل افالح اندنع طرش ناليسلا ديقو ءامهريغ وأ نيليبسلا نم جرح ءاوس ءاقلطم ئضوتملا

 دنعو «نيليبسلا ريغ نم جراخلا :يعفاشلا دنعو ء«ةضاحتسالا مدك داتعم ريغ وأ ,ديدصلاو حيقلاو مدلاك اداتعم

 سيل ركذلا وأ لبقلا نم جراخلا حيرلا ذإ ؛همومع ىلع ىرجم. سيل سحب جورخو «ضقني ال داتعملا ريغ :كلام

 طرشو «ناك ام ضقنل ةلع هنإ :لوقن انأل ؛هضقنل ةلع نوكي فيكف ءىوضولل طرش ثدحلا نإ :لاقي ال «ضقانب

 سلق وأ هتالص يف مكدحأ ءاق اذإ" :اهتلع هلوقل ؛ءيق هضقني يأ :ءيقو (حتفو نيكسم) .نوكيس ام بوجول

 فلكتي مل ول ثيحب ئضوتملا مف يأ :هاف ءلم (حتف) .ةرشبملا ةرشعلا بهذم وهو «ثيدحلا "ًاضوتيلو فرصنيلف

 .مفلا ءلم هيف طرتشي ال :رفز لاقو ءالصأ ضقني ال ءيقلا :يعفاشلا لاقو «هنم جرخل

 ءال وأ مفلا ءلم ءاوسو «هسأر نم لزن وأ هفوج نم الع ءاوس ًاقلطم هضقني ال يأ ,"ةرم" ىلع فطع :امغلب ال
 «ماعطلاب اطولخم ناك ولو ,فرصلا مغلبلا :مغلبلا نم دارملاو «مفلا ءلم هفوح نم ىقترا نإ ضقني :فسوي وبأ لاقو

 نأ :فسوي يبألو ءًاقازب ءاق ول امك راصف «ةساجنلا ءازجأ هلعادتت ال جزل مغلبلا نأ :امه «ضقن بلاغ ماعطلاو
 لزانلا فالخب «ةساجنلل لحم ةدعملاو ءةدعملا ف سجنت هنألو «هعاونأ رئاسك راصف «ءيقلا عاونأ نم عون مغلبلا

 (عفو نكسر .اه الحم تسيل لا سأرلا نم

 ولو ضقني هسفن ةوقب جرخ نإو «هسفن ةوقب جرخي مل اذإ هضقني ال يأ ."ًامغلب" ىلع فطع :خإ بلغ امد وأ
 بلغ نإو «ضقني ال قازبلا هبلغ نإف «مد هقازب نم جرحخف قرب نإو ءطرش مفلا ءلم :دمحم لاقو ءابولغم ناك
 هلاق «قازبلاب ًاطولخم مد هنانسأ نم جرح اذإ اميف مكحلا اذكو ءاطايتحا ضقنيف ايوتسا اذإ امأ «ضقني مدلا
 نإف «نوللا ثيح نم كلذ فرعيو «يواستلا يف اذكو «ضقتنا ابولغم قازبلا ناك ول :"ئيعلا" يف لاقو «نيكسم

 EE "سينجتلا" يقو ١5/١[ :قئاقحلا زمرإ .ضقتني ال رفصأ ناك داو معلا رمحأ ناك
 اعا الاخ ناك لذ[ ام: توم قارا هلكش لب همم لاش ال ق هل 0 مدلا ناك نإ

 .ضقني ال ليسي ال كرت ول ثيحب ناك نإ نانسألا نيب مدلاو «طايتحالل



 ءوضولا ضقاون ۱۸ ةراهطلا باتك

 00-55 غلاب ٌلصُم ةهقهقو ركسو نونحو ءامغإو د رمزا ةجططن ع 0
 هكرو ىلع مئانلا يأ

 وهو ببسلا دحتا نإ عمجي مفلا ءلم ريصي عمج ولو اقف ءيقلا ناك اذإ يعي «ءيقلا قرفتم يأ :هقرفتم

 هدعب ءاق نإو «عمجيف ادحتم ببسلا ناك لوألا نايثغلا نم سفنلا نوكس لبق ًاثلاثو ًايناث ءاق نإف ءًالثم نايثغلا

 حصألاو ءال وأ افلتخم ببسلا ناك ءاوس «سلجلا دحتا نإ عمجي :فسوي وبأ لاقو «عمجي الف ًافلتخم نايثغلا ناكو

 نيددعتم امإو ءاقافتا عمجتف نيدحتم بسلا سلخلا نوكي نأ امإ :ةخبوأ ةعبرأ ىلع وهو (نيكسمو دمخ لوق

 ادحتم نايثغلا نوكي نأ امإو «فسوي يبأ دنع عمجيف «ريغ ال ًادحتم سلجملا نوكي نأ امإو ءًاقافتا عمجي الف

 5/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .عمجي دمحم دنعف «ريغ ال

 هنع ولخي ال ام لب «ضقانب سيل هنيع نأ ىلع ءانب يمكحلا ضقانلا ىلع مالكلا يف عورش :خإ عجطضم مونو
 :عاجطضالاو «"اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ" :اككلع هلوق وهو «هيف ةيورملا ةنسلاب ضقان هنيع :ليقو «مئانلا

 مونلا ءوضولا ضقني يعي «بكنملاو يقلتسملا نم هانعم يف ناك نم عجطضملاب قحتليو «ضرألا ىلع بنجلا عضو
 ببسب كروتلاو عاجطضالا نأل ؛ادحاس وأ ًاعكار وأ ًامئاق مونلا نع زارتحا وهو «كروتملاو عجطضملا نم

 ةظقيلا ةكسم ليزي ءاكتالا اذكو «هب نقيتملاك ةداع تباثلاو «ةداع ءيش جور نع ولخي ام لق لصافملا ءاخرتسا

 ةيعيبط ةرتف :مونلاو «ضرألا ىلع هيتيلأ جرخي نأ :كروتلا ريسفتو «"ةيادهلا" يف اذك «ضرألا نع دعقملا لاوزل

 عم لقعلا لامعتساو اهتمالس عم لمعلا نع ةنطابلاو ةرهاظلا ساوحلا عنمتو «هنم رايتحا الب ناسنإلا يف ثدحت

 ىوقلا لطعت غامدلا وأ بلقلا يف ةفآ :ءامغإلا :لإ ءامغإو (رحب ءحتف) .قوقحلا ءادأ نع دبعلا زجعيف «همايق

 نود الال ءايبنألا ىلع ءامغإلا حص اذه ىلعو «لقعلا لاوز :نونحلاو ءابولغم لقعلا ءاقب عم ةكرحملاو ةكردملا

 ؛متشي الو برضي ال هبحاص نأ الإ ريبدتلا داسفو مالكلا يف طالتخا وهو «ضقان ريغ هتعلا نأ هرهاظ مث «نونجلا

 (حتف) .نونحيا فالخب هتعلا عم ةحصلاب ةدابعلا ىلع مهمكحل

 ريغ نم هلقع بجومب. لمعلا نع ناسنإلا عنتميف «هل ةبجوملا بابسألا ضعب ةرشابع. لقعلا ىلع بلغي ركس وه :ركسو
 فرعي ال يعي دحلا باب يف ناركسلا دح وه ام انهه ناركسلا دح نأ ملعا مث «باطحلل ًالهأ يقب اذلو «هليزي نأ

 (نيكسم «رحب) .هؤوضو هب ضقتني «رکس وهف لوحت هتيشم يف لحد اذإ لب «مزالب سيل دحلا اذهو «ةأرملا نم لجرلا
 ما رولا ل يتوق الا لاعب وقرخ ا هوصرلا صقر يعبي :خ! ةهقهقو

E eدارملاو «ضقانب سيل يببصلا ةهقهق  

 ضقني ال مئانلا ةهقهقف «ناظقي يلصملا نوكي نأو «ةزانجلا ةالص نع ًازارتحا دوجسو ع وكر تاذ ةالص يلصملاب

 يف اذك عامسلا دروم ىلع رصتقي سايقلا فلاخم درو يم صنلا نأ كلذ يف لصألاو «دوجسلاو عوكرلا يف هءوضو

 = «هناريج نود هل اعومسم نوكي نأ :كحضلا دحو «هناريحل اعومسم نوكي نأ :ةهقهقلا دحو «"يودزبلا لوصأ"



 لسغلا ضئارف ۱۹ ةراهطلا باتك

 : ك ف 5 ا ل كاف لم
 .ةارماو ركذ سمو ؛حرج نم ةدود جورخ ال .ةشحاف ةرشابمو «مالسلا دنع ولو

 ةدود جور هضقني ال يأ

 |لسغلا ضئارف]

 «ضقني ال :يعفاشلا لاقو ءانبهذم وه ًاضقان ةهقهقلا نوكو «هناريجل الو هل اعومسم نوكي ال نأ :مسبتلا دحو =

 نأ يور ام :انلو «ةوالتلا ةدجسو ةالصلا جراح يف ًاثدح نكي مل اذهلو ءاسجن جراخب سيل هنأل ؛سايقلا وهو

 ةالصلاو ءوضولا ديعي نأ هرمأف «هعم ناك نم ضعب كحضف «هباحصأب يلصي 5# يبلاو رثب يف ىدرت ىمعأ

 (هريغو نيكسم «حتف) .دودرم صنلا اذه ةلباقم, سايقلاف
 يأ «[ضقنت ال دمحم دنعو ءاهجرف هحرف ىقالو هتلآ ترشتناو نيدرجتم اهرشابي نأ يه] :ةشحاف ةرشابمو

 جراخل مسا وهو ٠ ثدح نم الإ ءوضو ال" :83ع هلوقل ؛ضقني ال :دمحم لاقو «ةشحافلا ةرشابملا ءوضولا ضقني

 «عجطضملا مونك تادابعلا يف اطايتحا ببسملا ماقم ماقي ببسلاو ءابلاغ ملا جورخل ببس هنأ :امو «ءسحنلا

 فالخب «هنم دلوتي ام اذكف «ضقني ال طقس ول وهو «محل نم ةدلوتم األ :ةدود جورخ ال .يدغسلا يف اذك

 ١/١[ :قئاقحلا زمر] .ماعطلا نم ةدلوتم األ ؛ربدلا نم ةحراخلا

 ضقني ال ينعي "ةدود جورح ال" :هلوق ىلع فطع [هنطابب وأ فكلا رهاظب ناك ءاوس اقلطم] :خلإ ركذ سم
 ."ًاضوتيلف هركذ سم نم" ةرسب ثيدح :هل «ضقني :يعفاشلا لاقو ءاندنع ةأرملا سم اذكو ءركذ سم ءوضولا

 ةرسب ثيدحو «بابلا اذه يف ءيش نسحأ اذه :يذمرتلا لاق "كنم ةعضب الإ وه له" سيق ثيدح :انلو

 ةقيقحو (؛٠:ءاسنلار كَءاَسَّنلا ُمُتْسَمال وأ :ىلاعت هلوقل ؛يعفاشلا دنع ثدح ةأرملا سم اذكو «ةعامج هفعض

 سمللا نم دارملاو ءأضوتي الو يلصيو هئاسن ضعب لبقي ناك ك يبلا نأ مه ةشئاع ثيدح :انلو ديلاب سمللا
 .ةوهش ريغب وأ ةوهشب ناك ءاوس :ةأرما ١/١[ :قئاقحلا زمر] .عامجلا صنلا يف

 رئاس لسعل مسا مضلاب لسغلاو ءافانثتسا وأ "ءوضولا ضرف" ةلمج ىلع افطع نوكي نأ زوجي :لسغلا ضرفو
 توفي امل مسا هنإف «يلمعلا معي ام ضرفلاب دارأو «لاستغالا نم مسا مضلاب لسغلا :"برغملا" يف لاق ءدسمجلا

 نم ةرشع" :#فع هلوقل ؛ناتنس امهفإ :يعفاشلا لاقو :هفنأو همف لسغ (ش) .ضورفملا يعم وأ هتوفب زاوجلا

 لسغو رافظألا صقو قاشنتسالاو ةضمضملاو كاوسلاو ةيحللا ءافعإو براشلا صق :يهو «ةنسلا يأ «"ةرطفلا

 اح منك نِإَوإ» :ىلاعت هلوق انلو ءءوضولا يف نيتنس اناك اذهلو «ءاملا صاقتناو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو محاربلا

 هنأل ؛ءوضولا فالخب ء«هلسغ نكمي فنألاو مفلا نطابو «هلسغ بحي هريهطت نكمأ ام لكف «(٠:ةدئاملار «اورّوطاَ

 (حتف) .فنألاو مفلا لحادب ةهجاوملا عقت الو «ةهجاوملا هب عقت ام وهو «هحولا لسغ هيف بحي



 .فلقألل دلجلا لحاد ءاملا لاخدإو کد ال هندبو
 نديلا يأ بجي ال يأ

 لسا نس
 بكسي يأ هيغسر 0 ٌءادتيا

 نأل ؛ىلوأ ناكل دسجلاب ربع ول ء[ةثك ولو ةيحللا ةرشبو ةّرسلا لسغيف ؛نكمي ام هندب لسغو يأ ] :هندبو
 هنأ لصاحلاو «ةيلألا ىلإ بكنملا نم -"ردلا" يف امك- ندبلا نأل ؛ندبلا نع ةحراخ دسجلا يف ةلخاد فارطألا

 اذكو «هيف جرح ال ذإ ؛ةيحللا عيمجو بجاحلاو براشلاك هجو نم ولو ندبلا رهاظ نم نوكي ام لسغ بحي

 (حتف) .حرجلا نطابو نينيعلا لخادك رضي وأ هيلإ ءاملا لاصيإ رسعتي نأب جرح هيف ام ال جراخلا جرفلا
 لسغلا نألو بوفلا لسغب ارابتعا ؛ضرف وه :كلام لاقو:ءاندنع ضرفب سيل لسغلا يف نديلا كلد يأ :هكلد ال
 كاروُهط َءاَم ِءاَمَسلا نم اَنلَرْئََو# :ىلاعت هلوقل ؛هعبطب رهطم ءاملا نأ :انلو «كلدلاب الإ نوكي الو «لعفلا وه
 (صلختسم) .هئانثأ يف تللخت ةساجنلا نأل ؛بوثلا فالخب هرهط سجنلا لحم ا ىقال اذإف «(۸٤:ناقرفلار
 ءاملا لاخدإ بوجو يقو «نتخي مل يذلا فلغألا وه :فلقألاو ,"هكلد ال" :هلوق ىلع فطع :ءاملا لاخدإو

 اذإو ءاهيلإ ءاملا لاصيإ بجي يح هحو لك نم رهاظلا مكح اه :مهضعب دنعف «خياشملا فالتحا ةدلجلا لحاد

 اهيلإ ءاملا لاصيإ بجي ال ىح لسغلا يف نطابلا مكح امل :ضعبلا دنعو ءءوضولا ضقن اهنع جرخب ملو لوبلا لزن

 «مهدنع ءوضولا يف رهاظلا مكحو لسغلا يف نطابلا مكح اهلف ءاهيلإ لوبلا لوزنب ءوضولا ضقني هنأ عم
 (صلختسم) .ءوضولا ين طايتحاللو «لسغلا يف جرحلا ناكمل اذه فنصملا راتحاو
 ؛ةينلا هيف نستف «ءلسغلا يف ةنس وهف ءوضولا يف ةنس ناك ام نأ :"رحبلا" يف دافأ ءلسغلا ةنس يأ :خل! هتنسو

 فشك عم ابلاغ نوكي هنإف «ةلبقلا لابقتسا ىوس ءوضولا يف بودنم وه ام هيف بدني اذكو ءامي ظفلتلا بدنيو

 هنألف ؛جرفلا لسغ يف امأ «"ءانإلا يف هدي نسمغي الف" :#ع هلوقلو «ريهطتلا ةلآ امهأل ؛نيديلا لسغو ةروعلا

 ١١/١[ :قئاقحلا فشك] .ءاملا ةباصإب دادزت العل ؛ةساجنلا لسغ امأو «ةساجنلا نع ةبانحلا لاح ولخي ال

 :قئاقحلا زمر] .ءاملا عمجم يف اناك نإ هيلحر الإ ةالصلل هئوضوك :ًاضوتي مث (ط) .ةساحب هب نكي مل نإو :هجرف

 ادبي نأ ةضافإلا ةيفيكو «لاطرأ ةينامث وهو ءوضولاو لسغلل عرشلا يف دوهعملا يأ :ءالا ضيفي مث 0١
 .كلذك هدسحج رئاسو هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث «كلذك رسيألا هبكنع مث ءاتذلث هيلع ءال ضيفيف نعألا هبكتم

 نم ةنوميم نينمؤملا مأ تكح اذكه ءاثالث هئاضعأ رئاس ىلع ءاملا بصي يأ ] :هندب ىلع (هريغو نيكسم)

 [(صلختسم) . هللا لوسر لسغ



 لسغلل ةبجوملا ئباعملا ۲۹ ةراهطلا باتك

 .اهلصأ لب نإ ةريفض ضقنت الو

 ني :
٠ ۳ 5 5 58 eف 3  we6 35  

 O GREE eS يراوتو ,هلاصفنا دنع ةوهشو قفد يذ ينم دنع ضرفو

 يراوت دنع ضرفو يأ ةذل يأ جورخ دنع يأ 2 لسغلا يأ

 :قئارلا رحبلا) .ضعب يف هضعب لاخدإو رعشلا لتف وهو ءرفضلا نم ةباؤذلا :ةريفضلا و] :لإ ةريفض ضقت الو

 اهبئاوذ لب اهيلع بجي الو ءاهتريفض ضقن اهيلع بجي مل اهرعش لصأ لاستغالا يف ةأرملا تلب ول يأ 0١

 لحرلا نأل ؛ةأرملا ركذف ءاهيلع ضقنلا بجو اهلصأ لبي مل نإ هنأل ؛"اهلصأ لب نإ" :هلوقب ديقو «حيحصلا وهو

 ام ىلإ ءاملا لصو نإو ءاطايتحا هسأر رعش ءانثأ ىلإ ءاملا لاصيإ بجي يكرتلاو يولعلاك هسأر رعش رفض اذإ

 اهضقنأفأ ءيسأر رفضأ ةأرما ينإ !هللا لوسر اي :تلاق نيح ةملس مأل 83 هلوقل ؛ةأرملا ف صنلا نأل ؛اهتحت

 (صلختسم «نيكسم) .اهقح يف جرحللو "كرعش لوصأ ءاملا غلب اذإ كيفكي" :لاق ؟تلستغا اذإ

 ةوهشلاو قفدلا نودب جورخلاف «ةذلو قوفد يأ «قفد يذ ينم لوزن عم لسغلا يضر يأ :خلإ ينم دنع ضرفو
 ام :انلو «يئملا لازنإب لاستغالا بوحو ينعي "ءاملا نم ءاملا" :اكتلع هلوق هل «يعفاشلل افالح اندنع لسغلا بحوي ال

 :تلاقف "ةذل كلذب دحتأ" :ةخقع لاقف ءلحرلا ىري ام لثم اهمانم يف ىرت ةأرملا نع ي يبلا تلأس اأ ةملس مأ تور

 ىلع ثيدحلا انلمح امنإو ةوهشب لازنإلا ىلع لومح يعفاشلا ثيدحو «ةذللاب لاستغالا قلع "لستغتلف" :لاقف (معن

 يئملاو «ةوهش ريغو ةوهشب ينملاو يدولاو يذملا لوانتي هنأل ؛مومعلا ىلع هؤارجإ نكمي ال ماع هنأل ؛ةوهشب جورخلا
 ١٠١/١[ :قئارلا رحبلا] .ةدش عقد «هيف ابص هبص ادال قفد :لاقي :قفد يذ .عامجإلاب دارملا وه ةوهشلاب

 دنع ةوهشلاو قفدلاب فوصوم ينم جورح دنع لسغلا ضرف يأ «[ةوهشو قفد :هلوقب قلعتم] :هلاصفنا دنع
 هلاصفنا ربتعي امك اضيأ ةوهشلا هجو ىلع هروهظ ربتعيف فسوي يبأ دنع امأو «نيفرطلا دنع هلحم نع يملا لاصفنا

 (نيكسم) .فسوي يبأل فالح امهدنع لسغلا بجي يملا ةيقب هنع لاس مث «لوبي نأ لبق لستغا اذإ امك

 ضرف ينعي «ىثنألاو ركذلا نم عطقلا عضوم يأ «ناتخلا قوف ام :ةفشحلاو «ةبوبيغلا :يراوتلا :خل! يراوتو

 ناك ول نح «يمدآ نم نيققحتملا يأ "ربد وأ لبق يف" :هلوقو ءهعوطقم نم اهردق وأ ةفشحلا بيغت دنع لسغلا

 ناناتخلا ىقتلا اذإ" :اكتيلع هلوقل بوجولاو ءامهيف يعادلا روصقل ؛لازنإلا نودب لسغلا بحي ال ةتيم وأ ةميمب

 مونك هماقم رهاظلا ببس ماقيف «لازنإلا ببس هنألو ؛"لزني مل وأ لزنأ ءلسغلا بجو ةفشحلا تراوتو
 بحي مل ةفشحلا تراوتو ذخفلاو ةرسلاك امهود ام يف هتأرما عماح ول هنأل ؛ربدلاو لبقلاب ليق امنإو ءعجطضملا

 بوجو ىلع ليلدلاو «نيفلكملا ةأرملاو لحرلا يأ «لوعفملاو لعافلا ىلع يأ "امهيلع" :هلوقو ءلزني مل ام لسغلا
 اهبعش نيب سلج اذإ" :لاق كع هنأ هذ ةريره يبأ ثيدح لزني مل نإو لبقلا يف ةفشحلا بيغت درحم. لسغلا

 = "لسغلا بجو ناتخلا ناتخلا زواج اذإ" :تلاق اأ فا ةشئاع نع حصو ,"لسغلا بجو دقف اهدهج مث عبرألا



 لسغلل ةبجوملا ياعم ا ۲۲ ةراهطلا باتك

 «للب الب مالتحاو «يدوو و «سافنو ضيحو < ءامهيلع ربد ا
 مالتحا دنع ال يأن

 UAE SESS ,ثّملل بجوو ةفرعو مارحالاو ET نسو
 تيملل لسغلا يأ نيملسملا ىلع اتالصل يأ لسغلا يأ

 «ىلوأ لسغلا بجي نألف هكرت يف طاتحي يذلا دحلا بحو امل هنأل ؛دمحمو فسوي يبأ دنعف ربدلا ةروص يف امأو =

 نم هنأل ؛طايتحا لسغلا باجيإ يفو «تابوقعلا نم هنأل ؛هكرت دحلا يف طايتحالا نألف ةفينح يبأ دنع امأو
 (هريغو نيكسم «حتف) .تادابعلا

 ول لوعفملاو لعافلا يأ :امهيلع (ط) .حصألا ىلع ةرارحلا هعم دحوت لئاحب ولو ناتخلا قوف ام يه :ةفشح
 عاطقنا دنع لسغلا ضرف يأ :سافنو ضيحو (ط) .لزني مل نإو طقف هيلعف افلكم امهدحأ ولف «نيفلكم
 (ط) .سافنو ضيح
 الو يدو الو [ةبعالملا دنع جرخي يذلا وهو] يذم جورح دنع لسغي ال يأ <« "یم" ىلع فطع 1ك يذم ال

 ةأرملا ىلع :دمحم لاقو .ةأرما وأ دلو ناك ءاوس ءاقلطم للب الب عامجلا نم مئانلا ىري e «مالتحا دنع

 نقيتو 000 ركل وهو اللب هذخف وأ هشارف ىلع دحج وف ظقيتسا نم امأ «لازنإلا ةذل تذتلا اذإ اطايتحا لسغلا

 هنأ نقيت نإو «كلذكف كش وأ يم هنأ نقيتو مالتحالا ركذتي مل اذإ امأ ءلسغلا هيلعف كش وأ يذم وأ يم هنأ

 Ls ا ا
 ءلسغلا هيلعف نم هنأ نقيتو ًاعجطضم مان اذإ امأ ءادعاق وأ امئاق مان اذإ اذه ءلسغلا هيلعف انكاس ناك نإو هيلع
 دحاو لكو «شارفلا ىلع ًاينم ادجوف ةأرملاو لحجرلا ظقيتسا نإو «نولفاغ اهنع سانلاو اهعوقو رثكي ةلأسملا هذهف

 ناك نإو ءلحرلا ىلعف ضيبأ وأ ًاليوط يلا ناك نإ :مهضعب لاقو «لسغلا امهيلع بحو مالتحالا ركني امهنم
 (ط) .هنم قيقرلا بقعتي ضيبأ ظيلغ لوب وه :يدوو (نيكسم) .ةأرملا ىلعف رفصأ وأ ًارودم
 يف لسغلا دمحم ىمسو «ةبحتسم ةعبرألا هذه :ليقو ءاهريغو ةعمجلا لجأل لسغلا نس يأ :لإ ةعمجلل نسو

 لقي مل هنإف ؛حيحص ريغ هنإ :نيحراشلا ضعب لاقو «بحاو وه :كلام لاقو «"لصألا" يف انسح ةعمجلا موي

 خوسنم هنأ باوحلاو "ملتح لك ىلع بحاو ةعمحجلا موي لسغ" :ةتيلع هلوق مهليلدو «رهاظلا لهأ الإ بوحولاب
 الكل ج رخف اقْيَض مكب ناكو فوصلا نوسبلي اوناك سانلا نأل ؛ةلعلا ءاهتنال مكحلا ءاهتنا باب نم وه وأ

 عسوو فوصلا ريغ اوسيلو ريخلا رثك مث «حاير هنم ترهظ يح فوصلا كلذ يف سانلا قرعو راح موي يف
 (ط) .ةرمعلاو جحلا مارحإ دنع يأ :مارحإلاو (نيكسم) .تباثلا بحاولاب دارملا وأ «مهدجسم

 اذإ :قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسملل" :8ع هلوقل :تيملل بجوو .كلذب ةنسلا دورول ؛ةفرع موي يأ :ةفرعو

 «هحصني نأ هحصنتسا اذإو «هيلع ملسي نأ هيقل اذإو ءهرضحي نأ تام اذإو «هدوعي نأ ضرم اذإو .هبيجي نأ هاعد

 «تيملا زيهجتب قلعت ام لك نم هريغو لسغلا ىلع لدي "هرضحي نأ تام اذإ' :هلوقف "هتمشي نأ سطع اذإو
 (نيكسم «حتف) .ضرف توملا دعب لسغلا "يفاولا" يقو ءةدكؤم ةنس تيملا لسغ :ليقو



 ءوضولا هايم فر ةراهطلا باتك

26 
 .بدن الإو ءابنج ملسأ نمو

 ابنج نكي مل نإو يأ

 [ءوضولا هايم]
 ع ٠ £ £ ف س

 ثكملاب نتنأ وأ هفاصوأ دحأ دهاط رّيغ نإو ءرحبلاو نيعلاو ءامّسلا ءام ًاضوتيو
 هحير ريغت يأ را ندعي مقلع فولو 1 1 رطملا يأ ةالصلا ديرم يأ

 AE ءام الو «رمث وأ رجش نم رصتعا وأ خبطلاب وأ «قاروألا ةرثكب ريغت ءامب ال

 بنعلاك ساييرلاك ىلقابلاو قرملاك رهاط طلخب

 بحوت ال رفاكلا قح يف ةبانجلا نأب لاق نم لوقو «ملسأ مث رفاكلا بنجأ اذإ لسغلا بجو يأ :خلإ ملسأ نملو

 نيبطاخم ريغ اوناك نإو مهنأل ؛ديدس ريغ تادابعلا يأ «عئارشلاب نيبطاخم ريغ رافكلا نأل ؛مالسإلا دعب لاستغالا

 ةالصلا ةدارإب هبوحو امنإو «بطاخم ريغ لاستغالا بوجو تقو هنإ :لاقي يح ةبانحلاب بجي ال لاستغالاف

 داعي با ع ل اا نحس اک ملو ملسأ نإو «ملسم بنج ةدارإلا كلت دنع وهو ءاهوحنو

 (هريغو نيكسم) ."الف الإو «لستغیلف ابنج ناك نإ مالسإلا ديري

 هذمي ةالصلا ديرم ًاضوتي يأ «قلطملا ءاملا وهو «ةراهطلا هب لصحي ام ركذ نيتراهطلا نايب نم غرف امل :لإ ًاضوتيو
 فاصوأ دحأ رهاط ءيش ريغ نإو قلطملا ءاملاب داتعملا لسغلاو «ت:ةدئاما) ْمُكَهوُجُو اوليا :ىلاعت هلوقل ؛هايما

 روهط ءاملا" :تفع هلوقل ؛ةراهطلا فصو ىلع هئاقبل ؛ثكملا لوطب نتنأ وأ هحير وأ همعط وأ هنول نيعي «ءاملا اذه

 ءامه يضوتلا زوجي ال :لوقي هنإف «يعفاشلا فالح هيفو ,"هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ رهاط ءيش هسحبني ال

 نإف «ضرألا ءازجأ فالخب «نارفعزلا ءام :هل لاقي ءديقم ءام هنأل ؛ضرألا سنج نم سيل امم ههابشأو نارفعزلا

 ليلقلا طلخلاو «دييقتلل ال فيرعتلل نيعلاو رئبلا ىلإ ةفاضإلاك نارفعزلا ىلإ ةفاضإلا نأ :انلو «ةداع اهنع ولخي ال ءاملا

 (صلختسم) .سحب ءيش ثيدحلا يف "ريغ ام" نم دارملاو «نوللا ريغتب ال ءازحألاب ةبلغلاو «بلاغلا ربتعيف هل رابتعا ال

 (ط) .ةحئارلاو معطلاو نوللا يهو اهلك وأ :هفاصوأ دحأ (ط) .دربلاو جلثلاو رئبلاو رهنلا اذكو :نيعلاو

 ۱۸/١[ :قئاقحلا زمر] .هعضوم يف ةماقإلا لوطب :ثككملاب
 ؛هب ءايشألا لسغو هبرش زوجي نكل «هيف ةعقاولا قاروألا ةرثكب هنول ريغت ءامب ءوضولا زوجي ال يأ :حلإ ءا ال

 رهنلا يف هللعو «ىلقابلا ءامك اديقم راصو قاروألا هيلع بلغ هنأل ؛هب يضوتلا زاوج مدع امأو «رهاط هنأل

 (ط) .هناليسو هتقر نع جرح ناب :رّيغت (صلختسم) .هنخسل هنع ءاملا مسا لاوزب 77/١[ ]قئافلا

 هلوانتي ملف اقلطم ءام قبي مل هنأل ؛ىلقابلاو قرملاك رهاط طلخب خبطلا ببسب ريغت ءامب. ًاضوتي ال يأ :لإ خبطلاب وأ

 نم جرخي ام نأ ىلإ ةراشإ رصعلا ركذ ينو ؛قلطم ءامب سيل هنأل ؛رمن وأ رجش نم رصتعا ءام يف مكحلا اذكو «صنلا

 "هريغ هيلع بلغ وأ" :هلوقو ؛خياشملا ضعب لوق وهو ءءوضولا هب زوجي مركلا نم ليسي ءامك رصع الب رجشلا

 - لاوزل ؛دمحم لوق وهو ءانول ةبلغلا نع زارتحا وهو ءازجألا ةهح نم ءاملا ريغ هيلع بلغ ءام يضوتلا زوجي ال يأ



 ءوضولا هايم ۲٤ ةراهطلا باتك

 وهف الإو ,رشع يف ارشع نكي مل نإ سجن هيف مئاد ءاعو ارج ةه غ هلع بلع

 هيف عقو يأ ءازجألا ةهج نم يأ

 قلطملا نأ ىلع مهقافتا عم بابلا اذه يف تفلتخا دق باحصألا تارابع نأ ملعاو .بلاغلاب طولخملا نع ءاملا مسا =

 ربتعا نم مهنمو «فصو ريغتب عنم نم مهنمو «ناليسلاو ةقرلا ربتعا نم مهنمف زوجي ال قلطع. سيل امو «هلامعتسا زوجي

 ام ىلع لوق لك لمحي «لاوقألا نيب قفوم طباض نم دبالف ءءازحألاب ةبلغلا ربتعا نم مهنمو «رثكأف نيفصو ريغت
 رجي مل ًاديقم راصو لاز نإو «هب ءوضولا زاح ءاملا مسا هنع لزي ملو هتقلخ لصأ ىلع ىقب اذإ ءاملا :لوقنف «قيلي

 رهاط ءيشب طلخلا دعب خبطب امإ جازتمالا لامكو «جزتمملا ةبلغب وأ جازتمالا لامكب امإ نيرمألا دحأب دييقتلاو

 خبط ريغ نم طالت الا نوكت جزتمملا ةبلغو «تابنلا بّرشتب وأ نوباصلاك فيظنتلا يف ةغلابملا هب دصقي ال

 اقيقر ماد امف «ناليسلاو ةقرلا ءاقبل ةربعلاف ًادماج ناك نإف ؛عئام وأ دماج امإ ءاملل طلاخملا مث «تابن بّرشت : الو

 فلاخي ال وأ اهضعب وأ اهلك فاصوألا يف ءاملا فلاخي نأ امإف ًاعئام ناك نإو ؛هلامعتسا زوجي ءاضعألا ىلع يرحي

 قلطملل ةبلغلا تناك نإف «ءازجأ ةبلغلل ةربعلاف ؛ةحئارلا عطقنملا درولا ءامكو لمعتسملا ءاملاك فلاخي مل نإف ءالصأ

 ريغتل عنملا يف ةربعلاف اهلك فاصوألا يف هفلاخ نإو زوجي ال سكعلاب ناك نإو ءلامعتسالا زاج نزولا ثيح نم

 نإف «هجولا كلذ نم ةبلغلا ربتعت معطلاو نوللا يف فلاخملا نبللاك ضعبلا يق هفلاخ نإو ءاهرثكأ وأ اهلك فاصوألا

 (اصخلم حتف) هالو نرخ تبا تطل[ نإ نول بلغ
 نوكي ال ام :اهرسكبو «ةساجنلا نيع :ميحلا حتفب "سجنلا"و ءال وأ هفاصوأ دحأ ريغت ارس اقلط أ :سجن

 نإ زوجي :يعفاشلا لاقو «عرذأ ةرشع يف عرذأ ةرشع يأ :رشع يف ًارشع (نيكسم) .لوألا انه دارملاو ءأرهاط
 ام هب اضوتي :كلام لاقو ,”ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ" :التلع هلوقل ؛لطر ةئام سمح امهو «نيتلق ناك
 نع ابل هيه :انلو «ثيدحلا "ريغ ام الإ ءيش هسجني ال ًاروهط ءامل هللا قلح" :التفع هلوقل ؛هفاصوأ دحأ ريغتي مل

 يراجلا ءاملا ىلع لومحم كلام مامإلا هاور امو ,OED SEO «ئادلا يف لوبلا

 درع اح هفت نيلعلا كيمو نا اا ناك اهؤامو ةعاضب رغب يف درو هنأل ؟فيداحألا ني افيو

 امهعابتا ةدش عم ينايؤرلاو يلازغلا هكرت دقو «يوق ريغ ثيدحلا :ةيعفاشلا نم يقهيبلا لاق نح «نيثدحملا

 (حتف) .انيور ام ضراعي الف «هفعضل يعفاشلل
 ءاملا يف رشعلا يف رشعلا خياشملا ةماع رّدقو ءرشع يف ارشع ناك نإ نعي «كلذك نكي مل نإو يأ :لإ وهف الإو

 عارذ نأل ؛ةحاسملا عارذ نم رصقأ هنأل ؛سانلا ىلع رمألل ةعسوت سابركلا عارذب :ليقو «ةحاسملا عارذب مئادلا

 عبصإ تشم لك قوف تاتشم عبس ةحاسملا عارذو «ةمئاق عبصإ تشم لك قوف سيل تاتشم عبس سابركلا

 «ةح وتفم عباضا ةعبرأب مهضعب هرّدقو «فارتغالاب هتحت ام رهظي ال لاحب نوكي نأ ىنا ي عيحصلاو ‹«ةمئاق

 ةتس :ليقو ءاعارذ نوعبرأو ةينامث ءاملا لوح نوكي نأ ربتعي اق ارو ناک نإف ءاعبرم ضوحلا ناك اذإ اذه

 (نيكسم) .حيحصلا وهو اعارذ نونالنو



 ءوضولا هايم ۲٥ ةراهطلا باتك

 .خحير وأ نول وأ ٌمعط وهو هرثأ ر moe لا

 يراجلا ءاملا يأ 2يراجلا ءاملك يأ

 ناطرسلاو عّلفضلاو كمّسلاو و ا تدل قبلاک هيف هل مد الا وو

 هعاونأب ةيحلا اذكو تاعئاملا نم هريغو ءاملا

 ٌرّهطم ال ٌرهاط ناكم يف ّرقتسا اذإ ِثدح عفر وأ ةبرقل لمعتسملا ءاملاو .هسجني ال
 ثادحألل لمعتسملا ءاملا يأ

 «دمحأ لاق هبو هريغتلاب الإ سجنتي ال امهغلب اذإف نقل سبل اذه يف يعفاشلا ةدمعو ءاندنع يأ :يراجلاك

 00 زمرأ .حصألا وهو انا سانلا هّدعي ام :ليقو :ةنبتب ١34/١[ :قئاقحلا رمر] قلل ريغتلا ىلع كلام دنعو

 اذإ مث هيف اهعوقو دعب ةساجنلا دا يأ :هرثأ رب نإ 7 .مئادلا ءاملا وأ يراجلا ءاملا نم يأ :هنم[ 15١

 N ا

 رشع يف أرشع ناك اذإ اقلطم عوقولا عضوم سجنتي ال هنأ ىلع ىوتفلا :"باصنلا" يفو ءامهيف عوقولا عضوم

 (هريغو نيكسم) .اهريغو ةيئرملا يأ ءامهيف ريغتلاب الإ
 ملعي ام ءايشألا هذه نأل :حير (ط) 2: نوكي هنإف هرثأ هيف رهظ ول امأ «هيف هعوقو دعب سجنلا رثأ يأ :هرثأ

 هسجني ال ليلقلا مئادلا ءاملا يف لئاس مد هل سيل ناويح توم يأ :خلإ تومو (صلختسم) .اسح اهدوجو

 املا يق ةتيملا ءازجأ ليلحتو «ةساحنلا ةيآ ةهاركلا قيرطب ال ميرحتلا نأ :هل ءكمسلا ريغ يف يعفاشلل افالح

 نع لئثس ل يبلا نأ هنو يسرافلا ناملس ىور ام :انلو «ةرورض هيف نأل ؛رامثلا سوسو لخلا ةدود فالخب

 . 'هنم ءوضولاو هبرشو هلكأ لالحلا وه اذه" :ةققع لاقف ؛ةلئاس سفن هل سيل ام هيف تومي بارش وأ ماعط هيف ءانإ

 نيب ةداضمل ؛ءاملا ب نكسي ال يومدلا نأل ؛ءاملا يف افوكس ماود تاناويحلا هذه يف امودعم مدلا نوك ىلع ليلدلا مث

 ا 8 مدلاو «بطر دراب ءاملا نأل ءاعبط ءاملاو مدلا

 توم يأ «أدتبملا رح :هسجني ال ٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .يربلا نود يئاملا هب دارأو ءداضلا رسكب :عدفضلاو

 «ةريثك تافالتخا لمعتسملا ءاملا يف نأ ملعا :2! لمعتسملا ءاملاو .يعفاشلل افالح ءاملا سجني ال ءايشألا هذه

 لاقو «ةبرقلا هجو ىلع لامعتسالاب وأ ثدحلا عفرب فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعف ؟المعتسم ريصي ام هنأ :لوألا

 لاز املك :ةفينح يبأ دنعف ؟المعتسم ريصي م هنأ :يناثلاو .ةبرقلا هحو ىلع هلامعتساب المعتسم ريصي :دمحم

 يف :ثلاثلاو .ةرورضلا ناكمل اذه فنصملا راتحاو ءدحاو ناكم يف رقتسا اذإ :الاقو ءًالمعتسم راص وضعلا نع

 هال ا انطوت وک نإ :رفز لاقو ءرهطم هنإ :يعفاشلا يلوق دحأ وهو كلام لاقف «همكح

 ةساجنلاب ةفينح يبأ دنعف «سجب وه :فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو ءرهطم ريغ رهاطف اثدحم ناك نإو ءاروهط

 ؛ةياورلا رهاظ وهو ءاذه فنصملا راتخاو ءرهطم ريغ رهاط وه :دمحم لاقو «ةففحملاب فسوي يبأ دنعو «ةظلغملا

 .ءوضو ىلع أضوت نأب هللا ىلإ برقت لجأل يأ :ةبرقل (هريغو صلخختسم) .ىوتفلا هيلعو
 نإو وضعلا نم لاصفنالا درجمب المعتسم ريصي :ليقو «ئضوتملا فك وأ ءانإ وأ ًاضرأ ناك ءاوس :ناكم يف
 .ءاملا ربح هنأ ىلع عفرلاب :رهاط ۲١/١[ :قئاقحلا زمر|] .حيحصلا وه :ليق «ناكم يف رقتسي مل



 ءوضولا هايم ىف ةراهطلا باتك

 oe «يمدآلاو ريزنخلا دلج ll دقف غبد باهإ لكو .طحح رئبلا ةلأسمو
 ءام هتباصإب اسحن دوعي الو انطابو ارهاظ

 ةلأسم :هريدقت «ةيربخلا ىلع عفرلا عضوم يف "طحح" :هلوقو ءأدتبم يفاضإ مالك رعبلا ةلأسمو :خلإ رئبلا ةلأسمو

 ةروصو «رهاطلا نم ءاطلاو «لاحلا نم ءاحلاو ءسجنلا نم ميجلاف ,"طحح" فورحب اهيف طبضي [ةيفالخلا] رئبلا
 ةاقالملا لوأب نأل ؛ةفينح يبأ دنع ناسحن لحرلاو ءاملاف ءبنج وهو ولدلا بلطل رئبلا يف سمغنا لحر :ةلأسملا

 :فسوي يبأ دنعو «حصألا يف رهاط لحرلا :هنعو «هدنع لمعتسملا ءاملا ةساجنل هلاح ىلع لحرلاو ءاملا سجنت

 :دمحم دنعو «ثدحلا ةلازإ وأ برقتلا مدعلف ءاملا امأو «هدنع طرش وه يذلا بصلا مدعلف لجرلا امأ «هلاحب امثالك

 ىلع ةثالثلا فورحلا هذه تلد امنإو «برقتلا مدعلف ءاملا امأو «بصلا طارتشا مدعلف لحرلا امأ «نارهاط امهالك

 ؛ ريت دمحم مث ,فسوي وبأ مث مدقملا وه مامإلا نإف ءجراخلا يق بيترتلا اذه ىلع مهأل ؛بيترتلا اذهي ةثالثلا انباحصأ
 لد يذلا فرحلا مث ءفسوي يأ لوق ىلع لد يذلا فرحلا مث «ةفينح يبأ لوق ىلع لد يذلا فرحلا مدق كلذلف

 دارأ ول امع زارتحالل ؛دربتلا هلثمو ولدلل سامغنالا ديق :"حتفلا" يف لاقو ٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحم لوق ىلع

 هدّيقو «يراجلا ءاملا ريغ يف بصلا هطارتشال فسوي يبأل افالخ ءامهدنع المعتسم ريصي ثيح لاستغالا

 قاتلا املا د ی راو ا ا ول ايه ا هاما ج اج ا قوكب نكس زلت
 يأ «ثيئشتلا طرتشي :يعفاشلا دنعو ءابيرتت وأ ًاسيمشت ولو داسفلاو نتنلا عنمي ام غابدلا :غبد باهإ لكو
 برشلاو ءوضولاو هيف ةالصلا تزاح دقف غبد اذإ باهإلا نأ :دارملاو «هقروب غبدي حافتلا لثم ءرحشب حالصإلا

 يأ" :ةكفع هلوق مومع انلو «باهإب ةتيملاب عافتنالا نع كع يبلا يهنل ؛ةتيملا دلج رهطي ال :كلام لاقو «هنم

 عافتنالا زاوج مدع يف كش الف «غ وبدملا ريغل مسا باهإلا نأل ؛هيوري اميف هل ةجح الو "رهط دقف غبد باهإ

 بلكلا دلج ةراهط "خلإ باهإ لك" ىضتقم :"نيعملا حتف" يف لاقو «"صلختسملا" يف هلاق «غبدلا لبق هنم

 ليفلا يفو «لكؤي ال امو لكؤي ام لكل لمشتو «نيعلا سجنب سيل هنأ نم هب ىفملا وه ام ىلع ءانب ؛غابدلاب
 اذك «ةرافلاو ةريغصلا ةيحلا دلجك هب رهطي ال هلبقي ال امو .غابدلل لباقلا وه ام باهإلاب دارملاو دمحم فالح

 يف لحدي ال هنأ ملعا .ٌرهاطف ةيحلا صيمق اّمأ ؛هلمتحي اميف غابدلا ماقم ماقت امنإ ةاكذلا نأل ؛ةاكذلاب رهطي ال

 دنعو .اضيأ هرعش هيف لخدي هنإف ريزنخلا نيع ةساجنب موق فالخب رعشلا بلكلا نيع ةساجنب لاق نم لوق
 عافتنالا نع كلام هاور ام يف يهنلاو «"ةياهنلا" يف اذك «ةغابدلاب هدلج رهطي ال همحل لكؤي ال ام لك :يعفاشلا

 .لكألا ةهج نم ناك ام ىلع لومحم

 [؟١/١ :قئاقحلا زمر] .حيرلا يف ءاقلإلاو سيمشتلاو بيرتتلاك ةيمكح وأ ءامهوحنو بشلاو ظرقلاك ةيقيقح ةغابدب :غبد

 ؛لامعتسالا زاوج مدع "رهط" نم ءانثتسالاب دارملاو «ةناهإ عضوم عضوملا نأل ؛ريزنخلا مدق :يمدآلاو ريزنخلا
 ؛ةفلتخم امهيدلح يف زاوجلا مدع ةهجف «هتماركل هلامعتسا زوجي ال نكل «ةغابدلاب رهطي يمدآلا دلج نأب مهحيرصتل

 - ؛ريزنخلا ىلإ عجار ريمضلا ذإ ؛(40١:ماعنألا) نسج رهف :ىلاعت هلوقل ؛هنيع ةساجنل غبدلاب ريزنحلا دلج رهطي الو



 رئبلا ماكحأ ۲۷ ةراهطلا باتك
 ر ك ف

 ر امهمظعو ةتيملاو ناسنإللا رو
 فوتنملا ريغ ةتيملا رعش

 أ رئبلا ءاكحأ]

 ام لوبو .روفصعو مام ءرخو منغو ٍلبإ يرعب ال ءسحب عوقوب رئبلا حزنيو
 عوقوب الو

 ACARD داخ نكي ل اهل س ت لکو

 زاح امل نيعلا سجن ناك ول هنأ :انلو «نيعلا سحب هنأل ؛بلكلا دلح يف انفلاخي يعفاشلاو «محللا ىلإ ال هبرقل =

 (صلختسم «حتف) .ثرحلاو يشاوملا ةسارحو ديصلا يف هب عافتنالا

 مظع يأ ءرعشلا ىلع فطع عفرلاب "اهمظع"و «ناسنإلا ىلع فطع ةتيملاو ءيفاضإ مالك :خإ ناسنإلا رعشو
 ةتيملا رعش :كلام لاقو «ناسحن امه :يعفاشلا دنعو هيلع فوطعملاو أدتبملا ربح "نارهاط" :هلوقو «ةتيملاو ناسنإلا

 [؟١/١ :قئاقحلا زمر] .اهمظع نود رهاط

 :رفز لاقو ٌاليلق وأ ًاريثك ناك ءاوس فا لوبلاو طئاغلاك سحب عوقوب هئام عيمج ج رخي يأ لا حزنيو

 (نيكسم) .يراجلا ءاملا مكح يف اهءام نأ :دمحمو فسوي يبأ نع يورو «هيلع بلغي مل ام هسجني ال

 رثب نیب الو رسكنمو حيحص نيب قرف الو «ىثخلاو ثورلا اذكو رظانلا هرثكتسي ال ام امي دارأ] :خإ يرعب ال
 د[ انيينتم EE هرب ناك رت تس فلس وفلان عقو اذإ يأ «[(ط) .حيحصلا ىلع رصمو تالف

 نكل «سايقلا وهو دسفم ثورلاو ىثخلاو رسكنملاو بطرلا :ليقو «ءاخلا رسكب ىثخلاو ثورلا اذكو ءأرسكنم
 هرثكتسي ام وهو ةرثكلا دح غلبي مل ام نيترعبلاب دارملاو «جرحلا موزلو ةرورضلا لومشل ؛اهسيجنت مدعب مكح
 ليلقلا هسجني رصملا رثب يفو «ةزافملا يف اذه «هعبر :ليقو «ءاملا هحو ثلث ذحأي ام :ليقو «حيحصلا يف رظانلا

 رثأ اه قبي ملو ةعاس نم تيمر اذإ نبللا برشيو رعبلا ىمري نينرعب وأ ةرعب بلحم يف ةاشلا ترعب اذإ امأ .اضيأ

 | (صلختسم) .ءانإلا يف ليلقلا نع ىفعي الو «نول
 دنعو ءامهدنع هلك ءاملا حزنيو اسمن ءاملا نوكي رئبلا يف عقو اذإ يح «ةفيفحخ ةساحب يأ :لإ لكؤي ام لوبو

 اوناكو نيينرعلا ةصق :دمحمل .اروهط نوكي نأ نم هحرخي نح ءاملا ىلع بلغ اذإ الإ حزني الو ءرهاط :دمحم

 «لبإلا اوقاتساو ةي يبلا يعار اولتقف اوحصو اوبرشف «مهضرمل اهنابلأو ةقدصلا لاوبأ برشب اورمأ «رافنأ ةينامث

 ةماع نإف «لوبلا نع اوهرنتسا" :الفع هلوق :امهو ءاوتام ىح ةرحلا يف اوكرتو مهلجرأو مهيديأ تعطقو مهب أف
 يهو ةلثملا ىلع هلامتشال ؛نيينرعلا ثيدح خسن ىلع ةمئاق ةنيرقلاو «لكؤي ام لوب معف "هنم ربقلا باذع

 وهو فسوي يبأ دنع اسحب نوكي ال ًاثدح نكي مل ام يأ :اثدح نكي مل ام ال (اصخلم حتف) .لمأتف «ةخوسنم

 .هدسفي ال ليلقلا ءاملا يف هاقلأو ةنطقب ذحأ ول ىح زواجتملا ريغ يدابلا مدلاو ليلقلا ءيقلاك كلذو «حيحصلا

 -.حوفسمي سيل هنأ هتساحن مدع ىلع ليلدلاو «سجن هنإ :لوصألا ةياور ريغ يف يعي «هدسفيو سجن :دمحم دنعو
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 «هماح وحنب نوعبراو «ةراف وحن توع اطسو اولد و ءالصأ ب رسی الو

 حرزرنيو ي

 و د سا ف و قا وو طا «هخسفت وأ ناويح خافتناو ةاش وحنب هلكو

 (نيعملا حتف «نيكسم) .قورعلا يف ىقبت يلا ءامدلاو ضوعبلا مدك ناكف =

 يوادتلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ًايوادت الو لاوحألا نم لاح يف الصأ همحل لكؤي ام لوب يأ :الصأ برشي الو

 دنع هتراهطل هريغو يوادتلل برشي :دمحم دنعو .سجنلاب كنظ امف ءزوجي ال ناتألا نبلك مارحلا رهاطلاب

 نإو هيف ةالصلا زوحبو دمحم دنع هسجني ال بوثلا باصأ ولو «هريغل زوجي الو يوادتلل برشي :فسوي يبأ دنعو

 عضوملا عبر وهو اشحاف ًاريثك نكي مل ام هيف ةالصلا زوجي هنأ الإ «بوثلا سجني امهوق ىلعو «هنم بوثلاب ًالتما
 (نيكسم الم) .ربش يف ربش :فسوي يبأ دنعو «ليذلاك هباصأ يذلا

 «صربأ ماسو ةينادوسلاو ةوعصلاو روفصعلاك ةئحلا يف امبراق وأ اهلثم نوكي ام ةرافلا وحنب دارملا :ةراف وحن توم

 كلام نب سنأ ىور امل نيرشع جارخإو «رهطت الف اهجارحإ لبق حزن ولف «ةرافلا وحن جارحإ دعب اولد نيرشع حزنو
 بال "وأ" ةملك و ا نالت وأ اطيسو اولد نورشع اهنم حزني هنإ :رثبلا يف تتام اذإ" :ةرافلا يف لاق هنأ د يبلا نع

 وهو «لمعلا يف هنع ئغتسم ناك نإو «يورملا ظفللا كرتي اليك هب ىتؤي رثكألاو «نيقيب اتباث لقألا ناكف «نيئيشلا

 امهريغ يلو «ريزنخلاو بلكلا يف الإ سنتي ال ًايح هيف عقو ام جرخأ ول هنأل ؛توملاب ديق امنإو «بابحتسالا نعم

 ا ناو والاف اه کب هرؤس ناك نإو ‹سجبن ءاملاف سجن هرؤسو ءاملا همف باصأ نإ رظني

 يف نيثالث ىلإ هورس جري تسوي يبأ دنعو «ءيش حزني ال ءاملا همف بصي مل نإو هلك رئبلا ءام حزني ءكوكشمف

 صلختسم) .عيمجلاف ارشع تناك نإو «نيعبس ىلإ نوعبرأ حزني اسمح تناك نإو «عبرألا ىلإ كلذكو «ةدحاولا ةرافلا

 .حيحصلا وهو ةاشلاك تسلاو «ةجاحدلاك ةثالثلاو «ةرافك ناترافلاو «.ةوعصو روفصعك :ة راف (ةيافو نيكسمو

 ديعس يبأ نع يور امل ؛رونسلاو ةجاحدلاك دسدللا يف ةمامح وحنب اطسو أولد نوعبرأ حزني يأ :نوعبرأو
 نوسم وأ نوعبرأ :"ريغصلا عماجلا" يفو ءاولد نوعبرأ اهنم حزني :رثبلا يف تتام اذإ ةجاحدلا يف لاق هنأ يردخلا

 نود ام رغصألاو «عاص هيف عسي نأ وه :ليق طسولا ولدلاو «بابحتسالا نايبل ىاثلاو «باجيإلا نايبل لوألاو ءاولد

 نيعبرألا وأ نيرشعلا عسي ميظع ولدب حزن ولو «رئبلا كلت ولد ربتعملا د ءعاصلا قوف ام ربكألاو «عاصلا
 رغصألا ولدلاو ءاهرثكأ ألم يفكي لب «ةءولمم اهوك ءالدلا يف طرتشي الو ,دوصقملا لوصحل ؛زاج ةدحاو ةرم

 .ابابحتسا نوسمحو ًابوجو رونسو ةجاجدك :ةمام وحنب (هريغو صلختسمو حتف) .طسولاب بساحي ربكألاو
 ايتفأ ميِد ريبز نباو سابع نبا نأل ؛بلكو يمدآك دسحلا يف اهوحنو ةاش توم.رئبلا ءام لك حزن بجي يأ :هلكو

 (نيعملا حتف) .اعامجإ ناكف ريكن ريغ نم مزمز رثب يف يحبز تام نيح ءاملا لك حزفب

 بجي الو اريج ا ا ناويحلا ناك ءاوس «هيف هخسفت وأ ناويح خافتناب هلك ءاملا حزني :خلإ ناويح خافتناو

 = لصفني خسفتلاو خافتنالا اذه نأل ؛ءاملا ءازجأ يف ةلبلا راشتنال ءاملا لك حزن بجي لب ءجرحلا ناكمل نيطلا حزن



 راسألا ماكحأ ۲۹ ةراهطلا باتك

a,تقو لهح ةخّسفتم وأ ةخفتنم ةراف ثالث ذم اهسجنو ءاهحزن نكمب مل ول ناتئامو 5 1 9 59 5  
 رثبلا يأ

 يني و 4
 .ةليلو موي ذم الإو ءاهعوقو

 رزتحلاو بلكلاو «رهاط همحل لك ۇي اهون رار يفد الا روو ‹رۇسلاك قرعلاو

 سرفلا رؤس

 نيب قرفلاو ."صلختسملا" يف اذك «لوبلا وأ رمخلا نم رطقلا ةلزنمم. ةعئام ةساحن ةلبلا كلتو «ةلب اهنم =

 هرعش لازل قفرلاب بطح وأ عبصإب هدلج حسم ول ثيحب تيملا دسج يف مروت :خافتنالا نأ «خسفتلاو خافتنالا
 (يشحم) .توملا دعب اهضعب وأ اهلك قرفتيو تيم ا ءازجأ طعمتي نأ :خسفتلاو «هشيرو
 ءةئام ثالث ىلإ ولد اتئام حزني :دمحم دنعف «ةيراح يأ ةنيعم رئبلا تناك اذإ حزنلا ناكمإ مدع :خلإ ناتئامو

 رومأ يف ةراصب امل نيلجر لوقب ذخؤي نأ هتفرعم قيرطو «ءاملا نم اهيف ناك ام رادقم جرخي :فسوي يبأ دنعو
 وأ ةراف رئبلا يف دجو اذإ نيعي ءسيجنتلا نم ضام :خلإ اهسجنو حلم نيكس ها ةا ادعو تالا

 هذه ةالص اوداعأ نيعي ءاهيلايلو مايأ ةثالث ذم رئبلا سجني تحسفت وأ تحفتنا دقو تعقو يم ردي ملو اهوحن

 (هريغو نيكسم) .تعقو م اوققحي ىح ءيش ةداعإ مهيلع سيل :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «مايألا

 ببس ءاملا يف يومدلا ناويحلا عوقو نأل ؛مامإلا بهذم ثالثب ريدقتلا مث "لهحج" لعاف عفرلاب :اهعوقو تقو
 «ايأ ةثالث دعب الإ خفتني ال هنأل ؛مايأ ةثالثب ردقف «دوحجولا نامز ىلع قباس عوقولا نامزو «رئبلا يف اميسال هتومل

 «هلوق نع عحرف رثب يف اهتحرطف «ةفيج اهراقنم يف ةءادح ىأر نأ ىلإ ةفينح يبأ لوقب لوقي ناك فسوي وبأو
 ٍ (حتف) .اهتقو ملعي نأ الإ دجو ذم سجنتي يأ ءامهلوق هب ىفملاو
 (ط) .امه افالخ «هدنع ةليلو موي ذم اهسحن ةخسفتم وأ ةخفتنم نكت مل نإو يأ :موي ذم الإو

 ؛رامح لا قرعب ضقتني الو «ةهاركو ةمرحو ةساحبو ةراهط هرؤسب ربتعي ءيش لك قرع نعي :رؤسلاك قرعلاو
 ص هبوكر ب صح هنأل ؛كلذك هقرع نوكي نأ ا كرو نوك سايق ناك نإو كوكشم ال رهاط هقرع نأل

 نكي ر سافا ىلع ريغ ي كلا يفق وبلا لقت لقتلاو راحل ريس را وفرك و رهطلا يرع
 وأ املسم وأ اريبك وأ اًريغص وأ ءاسفن وأ اضئاح وأ اثدحم وأ ابنج وأ ارهاط ناك ءاوس اقلطم يأ :خإ يمدآلا رؤسو

 سرفلا درفأو 77/١[ :قئاقحلا زمر] .همف رهط تارم ثالث هقير علب نإف «رمخلا هبرش ةلاح ال :ىثنأ وأ ارکذ وأ ارفاک

 ال ةماركل همحل ةمرح نأل ؛رهاط هرؤس كلذ عمو «ةفينح يبأ دنع مارح همحل نأل ؛همحل يف فالتخالا ناكمل ركذلاب

 (ييع «صلختسم) .يمدآلا رؤسو :هلوق يعي أدتبملا ربح "رهاط" :هلوقو «عامجإلاب لالح هنبل نأ ىرت الأ «ةساجنل

 دسألاك مئاهبلا عابسو بلكلا رؤسو يأ «هماقم هيلإ فاضملا ةماقإو فاضملا فذح ىلع عفرلاب :خلإ بلكلاو

 - هرج زوجي الو .مئاهبلا عابس يف يعفاشللو «ريزنخلاو بلكلا يف كلامل ًافالخ سجن اهوحنو بئذلاو رمنلاو



 راسألا ماكحأ ۳۰ ةراهطلا باتك

 حو نجس 020 ب

 هوركم تويبلا نكاوسو ريطلا عابسو ةالخملا ةجاحدلاو ةرهلاو «ٌسحب مئاهبلا عابسو
 برقعلاو ةيحلاك ل رقصلاو يزابلاك ةرهلا رؤسو يأ 50 رقد

 .رمتلا ذيبن فالخب «حص مدق ايأ و عاملا دقف نإ مميتيو «هب اضوتي كوكشم لغبلاو رامحلاو
 امهروس الإ دجي مل و قلطملا يأ ناتأ همأ يذلا رامحلا رؤس يأ

 ؛راسألا هده ساو شم رهو قيلماع ىلع فظعلا مزايا رسا دنع روزا نم هلق ام ىلع افطع ع

 «ىلوأ ءاملاف ءانإلا سجنتي املف «ءانإلا نود ءاملا يقالي هناسلو"اثالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي" :اكتفع هلوقل

 محللا نم دلوتملا وهو «باعللا هب جزتمملا نألو ؛ةلالدب عابسلا يقاب فّرع هنكل بلكلا يف درو نإو ثيدحلاو

 (صلحختسمو ييع) .سجنلا
 نايب دارملاو «مكاحلا هجرخأ "عبس رونسلا" :الج#ء هلوقل ؛ةيهيزنت ةهارك هوركم ةيلهألا ةرحلا رؤس يأ :خ ! ةرهلاو

 يضتقي ثيدحلا نأ :امهلو «ةثالثلا تلاق هبو ءاغصإلا ثيدحل ؛هيف ةهارك ال رهاط اهرؤس :فسوي وبأ لاقو «مكحلا

 [ 717/١ :قئاقحلا زمر] .نيليلدلا نيب عمج ةهاركلاب لوقلاو «فاوطلا ةلعل طقس هنكلو «هسحنت

 (ط) .هريغ دوحو دنع ًاهيزنت :هورکم (ط) .اهرؤس هركي الف ةسوبحم فالخب «ةلالج ةاش اذكو «ةبّيسملا يأ :ةالخملا

 ركنأ خياشملا ضعبو .ىوتفلا هيلعو «حصألا وهو هتيروهط يف :ليقو «ةراهطلا يف كشلا :ليق «هيف :كوكشم
 نأ زوجي الف ءهيف طاتحم هانعم نكلو «هيف اكوكشم عرشلا ماكحأ نم ءيش نوكي نأ زوجي ال :لاقو «كشلا

 كشلا ببس مث ءانمهف روصقل انيلع كشلاو «مولعم ىلاعت هدنع قحلا نأب بيحأو «رايتحالا ةلاح هب ًاضوتي

 نوكت نأب ديقم لغبلاو «هتراهطو هتساحن يف مّ ةباحصلا فلتحا اذكو «هتمرحو رامحلا ةحابإ يف ةلدألا ضراعت

 (ٰييع ءصلحتسم) .ةرقبو يشحو رامح نم دلوتمك رهاطف ةرقب وأ اسرف ولف «ةرامح همأ

 انحتجر ةراهطلاو ةساجنلاو ةمرحلاو ةحابإلا يف ةلدألا ضراعتل رامحلا رؤس يف كشلا ناك امل يعي :خلإ أضوتي

 ؛مميتلا نيبو هرؤسب ءوضولا نيب عمجلاب انلقف «هرؤس يف طايتحالاب انذخأو لكألا قح يف همحل يف ةمرحلا بناح
 نم لغبلا نكل ةصاخ رامحلا يف تبث نإو مكحلا اذهو «هتراهط ريدقت ىلع ءاملا دوجو دنع امميتم ريصي الفل

 .زاج سكع وأ مميت مث أضوت ول نح «مميتلاو ءوضولا نم] :خلإ مدق اًيأو (صلخختسم) .هتلزنمي نوكيف هلسن

 بحاو ءام هنأل ؛مميتلا ميدقت زوجي ال :لوقي هنإف ءرفزل افالخ مميتلا وأ هب ءوضولا مدقت زوجي يأ [(ط)

 (صلختسم) .هدوجو دنع مميتلا زوجي الف «لامعتسالا
 هنأ :مامإلا نعف هريغ دجي مل اذإف «لايس قيقر هنكل اولح راص يح تارمت هيف يقلأ ام وه] :رمتلا ذيبن فال

 ةلأسم نأ ملعا [(ط) .امهنيب عمجي :دمحم لاقو «قفي هبو مامإلا عحر هيلإو «مميتي :فسوي وبأ لاقو ءأضوتي

 ةياور وهو فسوي وبأ لاقو «ريغ ال هب ًاضوتي رمتلا ذيبن الإ دحي مل نم :ةفينح وبأ لاق ءاهيف فلتخم رمتلا ذيبن
 ىوتفلاو «مميتلاو ءوضولا نيب عمجي :دمحم لاقو «ممیتی لب هب اض وتي ال هنإ :يعفاشلا لاق هبو «ةفينح يبا نع

 راصف تاريمت هيف يقلأ يذلا ءاملا :"ديفملا" يف لاق «مميتلاك يضوتلا دنع ةينلا طرتشيو ءفسوي يبأ لوق ىلع

 (صلختسم ءيئيع) .انباحصأ نيب فالح الب هب ءوضولا زوجي قيقر وهو ءاملا مسا هنع لزي ملو ًاولح



 مّميتلا باب ۳4 ةراهطلا باتك
 د ف ق س

 نإ ةولغ هلظبو ؛هلحر يف ءاملا يسنو هب ىلص نإ دعي ملو «تقوو ةعمج توفل ال
 و و مميتلا حصي ال يأ

 mS vT او مميت هم ناف هقيفر نم هيلطيو 3 الإو هبرق نظ
 هقيفر ءاملا يأ رفاسملا يأ

 .امهنيب عمجي الو ٠ ءلسغي هسكعبو مميت احورحب هرثكأ ولو «مميت الإو مميتي ال نمم
 مميتلاو لسغلا يخش لاو 5 ررضلل اعفد ًاضوتيو هيرتشي لب

 يف يذلا ءاملا لحر يسن ول يأ :خلإ دعي ملو (ط) .نيلوألا فالخب ًافلخ امم نأل ؛تقو ةالص يأ :تقوو

 عضو اذإ اميف فالخلاو ءديعي :فسوي وبأ لاقو «ديعي ال ةالصلا ك 7 هتأزجأ اهدعب ركذ مث ممیتلاب ىلصو هلحر

 یاوس هريغو تقولا يف هركذتو ءاقافتا زاج ملعي ال وهو هر عضو اواو «هرمأب هريغ هعضو وأ «هسفنب ءاملا
 (هريغو نيكسم) .هلحم ريغ يف نايسنلا اذه نأل ءاقافتا هيفي هئإف رهط وأ هنمار ىلع وأ هغ ی ناك ولا الخ

 ىلإ عارذ ةئام ثالثب ردقو «مهس ةيمر - حتفلاب - يهو «ةولغ ردق ءاملا بلط بجي يأ :خلإ ةولغ هبلطيو
 هذه ىلع ةولغلا رادقم يشملا مسقي نعي «عبرألا بناوجلا نم رادقملا اذه هبلطي يأ «سابركلا عارذب ةئام عبرأ

 ۲۷/١[ :قئاقحلا زمر] .نيقيلاك نظلا ةبلغ نأل ؛ءاملا برق يأ :هبرق (حتف ,نيكسم) .تاهجلا
 ۲۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هبلطي ىح مميتي الو ,بجي :يعفاشلا لاقو «بلطلا بحي ال هبرق نظي مل نإو يأ :ال الإو
 نم هلأسي نأ لضفألاف ءءاملا هيف زعي عضوم يف ناك اذإ رفاسملا نأ رافصلا رصن يبأ نع :هيقفر نم هبلطيو

 ولد هعم نكي مل اذإ اذكو «بلطلا لبق هئزجي ال هيف ءاملا زعي ال عضوم يف ناك نإف .هأزحأ لأسي مل نإو «هقيفر

 فاح نإف «تقولا رخآ ىلإ رظتني :ةفينح يبأ دنعف ءرظتنا :هل لاقف لأس ولو «هقيفر نم لأسي نأ بجي ال ءاشروأ

 (نيكسم) .تقولا تاف نإو رظتني :امهدنعو «ىلصيو مميتي تقولا توف

 هنظو ءام هقيفرل ناك ول امأ :مميت (ع) .امه افالخ هدنع زاج بلطلا لبق مميت ولف مميتلاب لجعي الو :هقيفر
 ولو «همميت زاجف هلأس نإ ءاملا هيطعي ال هنأ هدنع ناك نإ امأو «مميتلا زوجي الف هاطعأ ءاملا هنم لأس ول هنأ هقيفرب

 ءاملاب هقيفر لخب نإ ضقي ملو ةالصلا يضقيف مميتلاب اهالص ام دعب ءاملاب هقيفر ءاجو «هبلطي ملو هئاطعإ يف كش
 (نيكسم) .مميتلا عم اهمامتب ةالصلا ىدأ ام دعب هب ءاجو هطعي ملف هلأس نأب هعورش لبق

 كلذ يف ءاملا لثم يأ :هلثم .زوكل رانيدك شحاف نبغب الإ هيطعي ال وأ هنن هعم نكي مل نإو يأ :مميت الإو
 (ط) .ءوضولا يف اددعو ةبانحلا يف ةحاسم هندب رثكأ يأ :هرثكأ ولو ۲۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ناكملا

 هندب رثكأ ناك ول ام وه] :لسغي هسكعبو .لدبملاو لدبلا نيب اعماج نوكي المل ؛حيحصلا لسغي الو :مميت

 :ليقو «ههحو لسغي نم دحي مل اذإ مميتي هدسج رئاس نود ءاملا اهرضي حورق هديب ناك نإو [احورحب هلقأو احيحص
 4/١[ :رحبلا نم صخلم] .ةحارج نيديلاب نكي مل اذإ ام ىلع لومحم "لسغي هسكعبو' :هلوقف ءاقلطم مميتي
 نكمأ ام لسغي :يعفاشلا لاقو < ا ا ا ا :خا عمجي الو

 اذكو «هرضي مل نإ يقابلا ىلع حسمبو مميتي هن أ حصألاف ءاحيرج فصنلاو احيحص ندبلا فصن ناك نإو «مميتيو

 (نيكسم الم) .ءوضولا ءاضعأ رثكأ هيف ربتعي هنأ الإ ثدحملل مكحلا



 مميتلا باب ۳۳ ةراهطلا باتك
 5 هم سا ف «

 «ءوضولا ضقان لب ةدر هضقني الو «هؤوضو ال رفاك مميت اغلف ءايوان زجع الب هبو

 عقنلاب مميتلا زوجي يأ

 ,ةالصلا رخؤي ءاملا يحارو .هعفرتو ا عمت يهف هتجاح نع لضف ءام ةردقو

 ATER یانب ولو دع وأ هزانج ةالص توف فوخو Ey ,تفولا لبق حصو

 الو ولو اهتاريبكت لك يأ لجأل حصو يأ

 ةبرق وأ ةالصلا ةحابتسا ايوان مميتي يأ :ايوان (ط) .زجعلا دنع زوجي :فسوي يبأ دنعو «بارتلا نع :زجع الب

 زوجي الف ةالصلل مميت اذإ امأو مالسإلل :رفاك مميت (ط) .طرشب تسيل هتين :رفز دنعو «ةراهط الب ىدأتت ال

 (حتف) .اهلهأ نم سيل رفاكلاو «هدنع ةينلا ىلإ هراقتفال ؛يعفاشلا فالح ءوضولا يفو ءاهلهأ نم سيل رفاكلا نأل ؛قافتالاب

 دترا مث ملسم مميت ولف :ةّدر .يعفاشلل افالخ ئضوتم وهف ملسأ مث مالسإلل رفاكلا ًاضوت نإ يأ :هضقني الو

 ؛ءوضولا ضقني ام هضقني يأ :ءوضولا ضقان لب (ط) .رفزل ًافالخ همميت ىلع وهف ملسأ مث - هللاب ذايعلاو -

 ضقني ام لك سيل هنأل ؛نسحأ ناكل لسغلاو ءوضولا معيل لصألا ضقان :لاق ولو «همكح ذحأيف .هفلخ هنأل

 .لسغلا مميت نود ءوضولا مميت ضقتنا رغصألا ثدحلا هضرع مث ةبانحل مميت اذإ امك مميتلا ضقني ءوضولا

 لدعو «ةردقلا نيعم. (47 :ءاسنلا) ءم اود لف :ىلاعت هلوق يف نادجولا نأ ىلإ هب راشأ :ءام ةردقو (حتف)

 ضقنلا بحوت ال ةفصب مئانلا رم ول ام اه جرو «ضرم وأ دربل مميت ول ام اهومشل ؛ةردقلا ىلإ ءاملا ةيؤر نع
 (نيعملا حتف) .همميت ضقتني ال ثيح فاك ءام ىلع

 هتردق تناك ءاوس «ًاقلطم ًءاهتنا هضقنتو ًءادتبا مميتلا عنمتف مميتلا ضقان ءاملا ةردق ناك اذإ نعي :مميتلا عنمت

 ةمرح نأل ؛ةالصلا يف عرش ام دعب ءاملا ىلع ردق اذإ مميتلا عفري ال :يعفاشلا لاقو ءاهريغ يق وأ ةالصلا يف

 ىقبي الو «همميت لطبيف ةقيقح رداق هنأ :انلو ءامكح لامعتسالا نع ًازجاع ناكف ءاهلاطبإ نع ةعنام ةالصلا

 (نيعملا حتف) .هدوجوب لطبيف ءاملا مدع دنع الإ ًاروهط لعجي مل بارتلا نأل ؛اهطرش تاوفل ةمرح ةالصلل

 لمكأب هيدؤي ىح ةالصلا رحؤي نأ هيلع ةردقلا هيأر ىلع بلغ اذإ ءاملا مداعل بحتسي يأ :ةالصلا رخؤي

 ةفينح يبأ نعو «رثكألا هيلع يذلا وهو قفشلا ةبوبيغ ىلإ رخؤيف «برغملا ةالص لمشي هقالطإ رهاظو «نيتراهطلا
 مميتي نأ بودل :كلام نعو «ققحتملاك يأرلا ةبلغ نأل ؛بحاو ريخأتلا نأ :لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأو

 يعفاشلل افالح :خلا تقولا لبق (نيعملا حتف) .اقافتا تقولا لوأ يف ةالص لضفألا جري مل اذإو «تقولا طسو يف

 دوحو تقو ىلإ ثدحلا هب عفتري ةقلطم ةراهط اندنع مميتلا نأ ىلع تبي هنيبو اننيب فالخلاو نيتلأسملا كلت يف

 (نيعملا حتف) .ةقيقح ثدحلا مايق عم حيبم يرورض لدب هدنعو «ثدحلا مايق عم ةالصلل حيبم هنأ ال «ءاملا

 :الاقو [(ط) .امهل افالخ نبي مميت ثدح هقبس مث ءوضولاب اهيف عرش ول امك ءانب هتالص تناك ول يأ ] :ٌءانب ولو

 فاخيو ثدحأ مث ءوضولاب عرش ول اذكو «مميتي مميتلاب عرش اذإ هنأ يف فالح الو «هتالص متيو اضوتيو مميتي ال

 (نيكسم) .اعامجإ مميتي مل غارفلا لبق مامإلا كاردإ وحريو فخي مل نإف ءاقافتا مميت ءوضولاب لغتشا اذإ سمشلا لاوز



 مميتلا باب ۳۲ ةراهطلا باتك
 تد كز

 .«نيتبرضب هيقفرم عم هيديو ههجو ابعوتسم ةلآ دقف وأ «شطع وأ عبس وأ ودع

 RE «عقن هيلع نكي مل نإو ضرألا سنج نم رهاطب اا فا دلو
 ضرألا سنج ىلع ضيحلا نم ترهط اذإ

 (ط) .ءاملا دنع قساف نم هسفن ىلع وأ «هنم هلام ىلع وأ ءسبحلا وأ كالحلا هسفن ىلع فاخي وأ هعنمب :ودع
 هعم سيلو ءاملا ىأر نعي :ةلآ دقف وأ (ط) .نجعل هجاتحا ول اذكو ءابلك ولو هتباد وأ هسفن ىلع :شطع وأ

 (راتخملا ردلا) .همزل رحأب ءاملا ىلإ لزني نم دحوو امب يقستسي ةلآ دحي مل ولو «ةرهاط يأ ءاقستسالا ةلآ
 باعيتسالا نأ مامإلا نع نسحلا ىورو «ىوتفلا هيلعو حيحصلا وهو "مميتي" يف نكتسملا نم لاح :ابعوتسم

 متاخلا عزن نم دبال ىح «زوحي ال ةياورلا رهاظ ىلعو ءزاج فكلاو نيعارذلا رثكأ حسم ول ىح «طرشب سيل

 عطقلا عضوم حسم قفرملا نم هادي تعطق ولف :هيقفرم عم (نيكسم الم) .ىفي هبو «عباصألا ليلختو راوسلاو

 قو «مسدقلا يف نيغسرلا ىلإ :يعفاشلا دنعو «همزلي ال عطقلا لحم حسم هدنع نإف «رفزل افالح ءال قفرملا قوف ولو
 نيغسرلا ىلإ حسملا نأ كلام بهذم نم روهشملاو «هيغسر ىلإ هيدي حسم :دمحأو كلام لاقو ءانبهذمك ديدجلا

 (يئاطلا «نيعملا حتف) .طبإلا ىلإ يرهزلا نعو «ةنس نيقفرملا ىلإو «ضرف

 هجولا يف ةبرض :تابرض ثالثب لوقي نيريس نبا ناكو [(ع) .ًابعوتسم"ب وأ "مميتي"ب قلعتم] :نيتبرضب
 :اندنعو «ةياور يف دمحأ لاق هبو «ةدحاو ةبرضب يفتكي :كلام نعو ءامهيف ةثلاث ةبرضو «نيديلا يف ةبرضو
 ‹ نيعارذلل ةبرضو «هحولل ةبرض كيفكي" :رساي نب رامعل > هلوقل ؛نيديلل ةبرضو «هحولل ةبرض :ناتبرض

 هفك نطب عضيو «ةيناث ةبرض برضي مث «ههحو امك حسو ضرألا سنح ىلع هيدي برضي نأ :مميتلا ةيفيكو

 حسمي مث قفرملا ىلإ ئميلا هدي رهاظ - هييلاتو رصنخلا يأ - عباصأ ةثالثب حسعو ئميلا هفك رهظ ىلع ىرسيلا

 «باعيتسالاو ناتبرضلا :مميتلا نكرو .كلذك ىرسيلاب لعفي مث «عباصألا سوؤر ىلإ ةحبسملاو ماهبإلاب هنطاب

 يف نابح نبا دازو «ءاملا دقفو ًارهطم هنوكو ديعصلاو رثكأو عباصأ ةثالثب هنوكو حسملاو ةينلا :ةتس هطورشو

 (هريغو راتخملا رد «حتف) .ةينامثلا هننس نايبب رم دقو «مالسإلا :طورشلا
 ةالصلا قح يف ةرهاط نوكت فافحلا دعب ةسجنتملا ضرألا نع ازارتحا ؛ىلوأ ناكل روهطلاب هلدبأ ول :خإ رهاطب
 ةفص وه ]۲٠١/١[: يئيعلا يف لاق نكل «حارشلا رثكأ دنع "مميتي" ب قلعتم رورجم او راحلاو «مميتلا نود

 ؛لحكلاو خينرزلاو ةرونلاو رجحلاو لمرلاو بارتلاك «ضرألا سنج نم رهاطب نيتفصتملا نيتبرضب يأ «نيتبرضلا
 :ىلاعت هلوقل ؛تبنملا بارتلاب الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ةصاحخ لمرلاو بارتلاب الإ زوجي ال :فسوي وبأ لاقو

 هب داريو «رهاطلا هب داريو «تبنملا هب داري كرتشم مسا بّيطلا نأ :انلو ءاتبنم ابارت يأ (4:ءاسنل) «ابيط ًاديعصإل

 نم سيل امع هب زرتحاو «هل مومع ال كرتشملا ذإ ؛ادارم هريغ نوكي الف «عامجإلاب دارم رهاطلا انههو «لالحلا

 «نيدقنلاو صاصرلاو ديدحلاك نيليو عبطني وأ «ةطنحلاو رجشلاك ًادامر ريصيف رانلاب قرتحي ام وهو «ضرألا سنج
 (هريغو حتف) .مميتلا زوجيف ضرألا سنج نم سيل ام ٌربغا اذإ امأ



 مميتلا باب ۳۹ ةراهطلا باتك

 مميتلا باب
 E ...................فوح وأ درب وأ ضرمل وأ ءءام نع اليم هدعبل مميتي
 دربلا هلتقي نأ فاح يأ ءاملا نع هسفن دعب لحأل يأ فلكملا يأ

 هلوق وهو «باتكلاب هتوبثو ءريهطتلل ديعصلا ىلإ دصقلا نع ةرابع :اعرشو ءدصقلا :ةغل مميتلا :مميتلا باب

 امك روم ادجسم ضرألا يل تلعج' :الكقع هلوق وهو «ةنسلابو «(4:ءاسنلا هابط أ اديعص اوُمُمَيفل :ىلاعت

 هننسو «ةمألا هذه ريغل ًاعورشم نكي ملو «هتوبث ىلع عامجإلا دقعنا دقو ؛"تيلصو تمميت ةالصلا ئتكردأ
 اذك «ءالولاو «بيترتلاو «ةيمستلاو «هعباصأ جيرفتو ءامهضفنو ءامضرابدإو ءامهلابقإو هيفك نطابب برضلا :ةينامث

 يف اهدقع ان ةشئاع تلضأ امل عيسيرملا ةوزغ يف عرش :"نيعملا حتف" يف لاقو "يئاطلا"و "صلختسملا" يف

 نمو «ثولم وه يذلا ديعصلاب هيف ىفتكا ثيح ةلآلا ثيح نم هيف انل ةصخرلاو «ةرجهلا نم تس ةنس نابعش
 «ثدحلا ةلازإل رهاطلا ديعصلا ىلإ دصقلا :هفيرعت يف ليق امو ءءاضعألا رطش ىلع هيف راصتخالل ؛لحملا ثيح

 نأ ءوضولا نيبو هنيب ةبسانملاو «ةينلا طرشب نيديلاو هجولا حسمل مسا وهف «هطرش دصقلا نأل ؛ةحماسم هيفف
 يعي «نيلعفلا نيب دمحم دنعو «بارتلاو ءاملا نيب امهدنع ةيلدبلا نكل «هرحأ اذهلو «هفلخ مميتلاو لصأ ءوضولا

 .هدنع ال امهدنع مميتلاب ئضوتملا ءادتقا زاوحج هيلع عرفتيو ءيوضولاو مميتلا

 هللا الإ اهل ذل ف ورع وديع اإ ورع و ةقيرأ عارذلاو «عارذ فالآ ةعبرأ خسرفلا ثلث وه] :اليم هدعبل

 ردقي :همامأ ءاملا ناك اذإ رفاسملا يف ليقو ءاهجراخ وأ رصملا يف كلذ ناك ءاوس [(ط«ع) .هللا لوسر دمحم

 ءديعبف الإو بيرق وهف ءاملا لهأ توص عمسي عضوم يف ناك اذإ :ليقو ءاقلطم نيلي ردقي هنأ دمحم نعو «نيليع

 الإو «ديعب وهف رصبلا نع بيغتو ةلفاقلا بهذت ًاضوتو هيلإ بهذ ول ثيحب ناك اذإ ءاملا نأ :فسوي يبأ نعو

 (صلختسم «ييع) .لاوقألا برقأ وه فنصملا هركذ امو ءادج نسحأ وهو «بيرقف
 :يعفاشلا دنعو «هلامعتسا ىلع ردقي مل وأ «لامعتسالل كرحتلاب وأ «ءاملا لامعتساب هدادتشا فاح نأب يأ :ضرمل

 مميتلا الو ءوضولا ىلع ضيرملا ردقي مل اذإ امأ ءاقلطم مميتي :اندنعو ءوضعلا وأ سفنلا فلت فاح اذإ مميتي امنإ
 نإ نيلحرلاو نيديلا عوطقم نأ :"ريغصلا عماجلا" يقو ءامهدنع يلصي ال هنإف همميي وأ هئضوي نم هدنع سيلو

 ءاملا - نيروهطلا دقاف :هحرشو 'ريونتلا ينو ءديعي الو مميتي الو ةراهط ريغب يلصي ةحارح ههحوب ناك
 مث امئاق يمؤي الإو ءأسباي اناكم دجو نإ دجسيو مكون «نيلصملاب هبشتي :الاقو ءاهرخؤي ضرمل - بارتلاو

 ] (نيعملا حتف) .مامإلا ع وحر حص هيلإو يفي هبو «ديعي
 رصملا جراخ ناك ءاوس ءاقلطم مميتي هضرمي وأ دربلا هلتقي نأ ًاًضوت وأ لستغا نإ بنجلا فاح اذإ نعي :درب وأ

 هقح يف تبث دق زجعلا نأ ماماللو «بلاغ رصملا يف ميقملل راحلا ءاملا رسيت نأل ؛هيف مميتي ال امهدنعو «هيف وأ

 نظلا ةبلغ وه دربلاو ضرملا يف فوخلاب دارملاو ءاعامجإ رصملا يف ثدحملل هزاوج مدع حصألاو «ربتعيف ةقيقح

 (هريغو حتف) .قسفلا رهاظ ريغ ملسم بيبط رابخإب وأ ةبرحتب وأ ةرامأ نع



 هريغو قومرجلا مكح ۳۸ ةراهطلا باتك

eS e eا  
 فخلا نم يأ ت0 E عتابا ا

 .ةليلو اد 0 ةليلو

 حسملا زاج هيفح عزن ول دربلا نم هيلجر باهذ فاخيو رفاسم وهو حسملا ةدم تضقنا نإ يعي :خلإ فخي مل نإ

 غلبو مدقلا عيمج لبقأو «فخلا ءاملا لحد مث امهيلع حسم ولو «فخلا بعوتسي اذه ىلعف «تيقوت ريغ نم امهيلع
 (نيكسم «حتف) .ىرخألا لحرلا لسغ هيلع بحي هنأ ةفينح يبأ نع يورو «حسملا لطب بعكلا ءاملا

 بعوتسي نكل «ةتقؤم ريغ يهو ةريبحلاك ريصي فخلاف «عرشلا ةلدأ نع ئثتسم ةرورضلا عضوم نأل :دربلا نم
 [۲۹/۱ :قئاقحلا زمر] .يعفاشلل ًافالخ ءوضولا ديعي ال نعي :هيلجر لسغ (صلختسم) .ٍلئتيح حسملاب فخلا
 :دمحم نعو «حيحصلا يف هلك عزنك] :عزن (نيكسم «ط) .ءوضولا ديعي :يعفاشلا لاقو ؛هئاضعأ ةيقب نود :طقف

 نعو «فسوي يبأ لوق رخو [حصألا وهو لطبي مل عباصأ ثالث ردق حسملا عضوم يف مدقلا رهظ نم يقب نإ
 دصق نع ال جرح ول يح ادصق هحرخأ اذإ اذهو .هحسم لطب هبقع رثكأ لاز وأ لحرلا بقع لاز نإ «ةفينح يا

 (راتخملا ردلا) .عامجإلاب حسملا هل زاج عضولاب دوعيو «قاسلا ىلإ لحرلا عفرب بقعلا عفتري اعساو ناك نأب

 لوحتت حسمو «ةراهطلا ضقتنت نأ لبق رفاسو ميقم وهو سبل ول هنأل ؛"حسم" :هلوقب ديق :خإ ميقم حسم ولو
 ةدم ىلإ هتدم لوحتت ال ةماقإلا ةدم يضم دعب رفاس ول هنأل ؛"ةليلو موي لبق" :هلوقب ديقو ءاقافتا رفسلا ةدم ىلإ هتدم

 مايألا نم يأ :انالث (صلختسم «نيكسم) .نيمدقلا لإ ىرس دق ثدحلاو «لاز دق فخلا ةيعنام نأل ؛قافتالاب رفسلا

 لبق ماقأ نإو يأ :متي الإو (ع) .هريغ ال ةليلو ًاموي متي حسم ام دعب رفاس نإ :كلامو يعفاشلا لاقو «ىلايللاو

 :ةليلو موي حسن
 قوف سبلي عساو ريبك فخ برعم يسراف وهو ءاضيأ قوم :هل لاقيو ,فخلا ىلع لماشلا :قومرجلا ىلع
 فخلا قوف هسبل نإو «ًاقافتا حسملا زاح هدحو قومرحلا سبل ول هنأل ؛"فخلا ىلع لماشلا"ب قوملا اندّيقو «فخل ا
 انزوح ولف «لسغلا نع لدب فخلا ىلع حسملا نأل ؛هيلع حسملا زوج ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع هيلع حسملا زوحي

 لك هللا لوسر تيأر :لاق هنأ هدو رمع نع يور ام :انلو ءزوحي ال اذهو ءالدب لدبلل انلعت قومرجحلا ىلع حسملا
 لبق هسبل اذإ اميف قومرجلا ىلع حسملاو «دارفنالا ةلاح يف هك راش اذلو ءفخلل عبت هنألو ؛نيقومرجلا ىلع حسم

 (نيكسم «صلختسم) .هيلع حسمب ال قومرجلا سبل مث حسمي مل وأ فخلا ىلع حسمو ثدحأ اذإ امأ ,ثدحي نأ



 ةضقاولو سلا جتا . ااا ا
 .قاسلا ىلإ عباصألا نم أدبي

 [هضقاونو حسملا عناوم]
 ا ال ليلقلاو ءاهرغصأ مدقلا عباصأ ثالث ردق وهو عت ريبكلا قرخلاو

 ثالعلا ن دام

 ةدملا يضمو فخ عزنو ءوضولا ضقان هضقنيو ,فاشكنالاو ت ا فال ءامهيفال

 هئوضو ىلع وهو 2: 2-2

 رسيألا هفخ مدقم ىلع ىرسيلا هدي عباصأ عضيو نميألا هفح مدقم ىلع ىميلا هدي عباصأ عضي يأ :عباصألا نم

 ىلع حسملا نع هلي دمحم لئسو ل هللا لوسر لعف نع ةبعش نب ةريغملا ىور اذكه «قاسلا لصأ ىلإ امهدكو
 هنأ الإ زوجي قاسلا لبق نم أدب ولو «قاسلا ىلإ امهدميو هيفك يفاجيو هيفح مدقم ىلع هيدي عباصأ عضي نأ :لاقف نيفخلا

 (نيكسم) .بحاولا رادقم لتبي نأ الإ زوجي ال فكلاو عباصألا لوصأ فاحو عباصألا سوؤرب حسم ولو «ةنسلا كرت
 لاقو ءاضيأ ليلقلا هعنمب :يعئاتشلاو.زفز لاقو [هتحت ام ىري اجرفنم ناك اذإ بناح يأ يف] :ريبكلا قرخلاو

 ناك اذإ امأف «هتحت ام یری اجرفنم ناك اذإ حسملا زاوج عنمي امنإ ريبكلا قرخلا مث ءاضيأ ريبكلا هعنمب ال :كلام

 عباصأ ةئالث ردق ودبي ناك نإو ل ل ل
 .حصألا وهو «عنمي ال :مهضعب لاقو ؛عنع :مهضعب لاق «ضرألا ىلع مدقلا عضو ةلاح يف ال يشملا ةلاح

 .ءاوس ريبكلاو ريغصلاو «ةربتعملا يه تناك عباصألا قرف ولف :اهرغصأ (اصّخلم نيكسم)
 «باصأ ةثالث ردق ريصي عيمجلابو «لقأ وأ عبصإ ردق عضوم لكو «عضاوم يف قرخلا ناك ول يعي :فخ يف

 ىلع قرخلا ناك ول اذكو «عنمب الو عمجي ال نيفخ يف ناك نإو «حسملا عنمبو عمجي دحاو فح يف ناك نإ
 (نيكسم) .عباصأ ةثالث نم رثكأ ناك نإو «حسملا زاوج عنمي ال قاسلا

 [۲۹/۱ :قئاقحلا زمر] .عمجت ثيح عومجملا يف وأ هناكم وأ هندب وأ هبوث يف وأ هيفح يف ةقرفتملا :ةساجنلا فالخب

 ءاضعألا نم وضع ندأ عبر غلبي عمجلاو «ةقرفتم تناك ول ةروعلا فاشكنا فالخبو يأ :فاشكنالاو

 ىلإ ثدحلا ةيارسل عنام فخلا نأل ؛فخلا عزن ًاضيأ هضقنيو يأ :فخ عزنو (ط) .ةالصلا عنمي ةفشكنملا

 ضاقتنال يفكي دحاو فح عزن نأ ملعيل فخلا دارفإو «هلمع لمعو «قباسلا ثدحلا داع عناملا لاز اذإف «مدقلا

 (صلختسم) .ةدحاو ةفيظو يف فلخلاو لصألا نيب عمجلا رذعتل ؛حسملا
 انفافخ عزت ال نأ انرمأي ناك ةع يبلا نأ رامع نب ناوفص ثيدحل ؛ةدملا يضم هضقنيو يأ :ةدملا يضم

 قباسلا ثدحلا لمع ةدملا ىضم اذإف «ةدملا يف لحرلل ثدحلا ةيارس عنام فخلا نوك بحوأ ثيدحلاو «مايأ ةثالث

 رهظي ثدحلا نكل «قباسلا ثدحلا ضقانلا امنإ «ةقيقحلا يف ضقان ريغ ةدملا يضمو فخلا عزن نأ ملعا مث «هلمع

 ( هريغو صلختسم) .امهيلإ ضقنلا فيضأف «يضملاو عزنلا دنع



 نيفخلا ىلع حسملا باب ۳٦ ةراهطلا باتك
 ف كح e ذك ف

 ثالثب ةرم امهرهاظ ىلع «ثدحلا تقو نم اثالث رفاسمللو ؛ميقملل ةليلو اموي ثدحلا تفو

 e ةليلو موي يف حسملا حص يأ

 عماجي ال ثدحلا تقو نأل ؛هب لصتم ال ثدحلا ليبق دارملاو عسوت هيفو «مات ءوضو :هلوقب قلعتم :ثدحلا تقو

 أ مث هيفخ سبلو هيلجر لسغ ول يح «يعفاشلا دنع سبللا تقوو (نيكسم) .هل افرظ نوكي فيكف ةراهطلا
 ءاضعألا رئاس متأ مث ءامهيف ءاملا لخد ىح ءاملا ضاحو ءاثدحم امهسبل ول اذكو «حسلا هل زاج ثدحي نأ لبق ءوضولا
 الصأ ميقملا حسع ال :كلام دنعو :خ! ميقملل ۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .امهيف هل فالح اضيأ هل زاج ثدحأ مث

 ؟ةليلو اموي نيفخلا ىلع حسمأ !هللا لوسر اي :تلق :لاق هنأ هد رساي نب رامع ثيدحب جتحاو ءادبؤم رفاسملا حسميو
 «"كلادب ام حسماف رفس يف تنك اذإ" :ككقع لاقف «مايأ ةعبس ىلإ تيهتنا نح «'معن" :لاق ؟نيموي :تلق "معن" :لاق

 رابحألاو «ةدملا هذه يف فخلا عزيي ال نأ دارملا سيلو ,خوسنم ريغ دبؤم حسملا نأ يع هدارم نأ اندنع هليوأتو

 تح اذإ" لو لاق نأ ىلإ ؟"كب ءاح ام" :لاقف 4 ينلا تيتأ :ناوفص نع يور دقف ءذاشلا اذهب كرتت ال ةروهشملا
 (صلختسم) ."اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو «ةليلو اموي ميقملل" :ك لاقف «نيفخلا ىلع حسملا نع هتلأسف :لاق :"لأساف
 «سبللا تقو نم :ةثالثلا دنعو «سبللا دعب دجوي يذلا ثدحلا تقو نم ربتعي ةدملا ءادتبا يأ :ثدحلا تقو نم

 ىلص ام دعب ثدحأو سمشلا عولط دنع سبلو رجفلا عولط دنع ميقملا اضوت ول نح حسملا تقو نم :دمحأ نعو
 al] :قئاقحلا زمر] .حسملاب ًاضيأ رهظلا يلصي ال :مهدنعو ءرصعلا ال حسملاب دغلا نم رهظلا يلصي ءرصعلا
 منام قرع وكلا نأ ال ر اف ر نم ريغ هلجأ نم رندقتلا نأل ؛حسملا تقو نم ةدملا ءادتبا :يعفاشلا لاقو

 (نيعملا حتف «ئيع) .عنملا تقو نم ربتعيف «مدقلاب ثدحلا ةيارس نم

 ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول :هقذ يلع لوقل ؛امهنطاب ىلع ال امهرهاظ ىلع حسملا عرش امنإ نعي :اهرهاظ ىلع
 لاقو «عباصألاب اطوطح امهرهاظ ىلع حسم 5 هللا لوسر تيأر نكل «هالعأ نم حسملاب ىلوأ فلا نطاب
 ةيؤر ثيدحو «هنطابو فخلا ىلعأ حسم يع هنأل ؛ةنس امهنطاب ىلعو ضرف امهرهاظ ىلع :كلامو يعفاشلا
 .هقوف نيعي نميألا فخلا رهاظ ىلع ئميلا هدي عضي نأب نيرمألا نيب عمجللا :يعفاشلا دنع ىلوألاف «هيفاني ال يلع

 يلي ام ىلع حسم ولو ,حسميو هقوف ىرسيلاو رسيألا فخلا تحت ىميلا مث «حسعو هتحت يعي هنطاب ىلع ىرسيلاو
 (هريغو حتف) .زوجي ال نيبعكلا قوف ام ىلع وأ بقعلا ىلع حسم ولو زوجي فخلا رهاظ مدقم يلي ام ىلع وأ قاسلا
 ردقب ةدحاو ىلع حسم ولف «لالقتسالاب لحجر لكل اضرعو الوط ديلا عباصأ ثالث ردقب يأ :عباصأ ثالثب
 نأ "لصألا" يف دمحم ركذي مل مث «حيحصلا يف زوجي ال ثالث نم لقأ لك ىلع وأ ءاسمح ىرحألا ىلعو «نيعبصإ

 ركب وبأ هيقفلا ناكو «حسملا لحم أرابتعا لجرلا عباصأ وأ ؛حسملا ةلآب ًارابتعا ديلا عباصأ رغ رغصأ نم عباصأ ثالثب ريدقتلا

 حسم ي  مالكلاك هيف مالكلا :"يفاكلا" يقو «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «ديلا عباصأ ةثالثب ريدقتلا :لوقي يزارلا

 حسم ولو ءاضيأ انه طرش همث حسملا مسا هيلع قلطي ام ندأ طرش نمو ابا ایش طرق هل عبرلا طرش نمف «سأرلا

 (هريغو نيكسم) .حصألا وهو ءديلا نم عباصأ ثالث رادقم هضرف نأل ؛زاح ةدودمم ريغ ةعوضوم عباصأ ثالثب



 نيفخلا ىلع حسملا باب o ةراهطلا باتک

 نيفخلا ىلع حسملا باب

 عملا ل مات ءوضو ىلع امهسبل نإ ابنج ال ةأرما ولو حص
 كا

 «ضعبلا نع فلخ حسملاو لكلا نع فلخ مميتلا نأ مميتلا بابي بابلا اذه ةبسانم :نيفخلا ىلع حسملا باب

 «فخلا ةلتبملا ديلا ةباصإ :احالطصاو «ءيشلا ىلع ديلا رارمإ :ةغل حسملاو .ةمألا صئاصح نم نيفخلا ىلع حسملاو
 لسغلا نم هب فح مكحلا نأل ؛ةفخلا نم ذوخأم فخلاو «ةيعرشلا ةدملا ف صوصخملا عضوملا يف هماقم موقي ام وأ

 حسملا زوجي ال هنأب راعشإ ةينثتلا يفو ءاخسرف هب يعسلا وأ هب رفسلا نكمأ «بعكلا رتسي ام :اعرش وهو «حسملا ىلإ

 اه زوجي يلا ةروهشملا ةنسلاب تباث نيفخلا ىلع حسملا :”صلختسملا" يف لاقو (حتف) .رذع الب دحاو فح ىلع

 هنأ ةفينح يبأ نع يور امل ؛اعدتبم نوكي ةنس هري مل نم نإ :ليق نيح «ةضيفتسم هيف رابخألاو «باتكلا ىلع ةدايزلا

 .نيفخلا ىلع حسملا ىرتو «نينتخلا بحتو «نيخيشلا لضفت نأ وه :لاقف و ةنسلا لهأ بهذم نع لئس

 ةجيدخو ةريرهوبأو ةثالثلا ةلدابعلاو رمعو ركب وبأ و امأ ءًالوقو ًالعف 2 يبلا نع تباث حسملاو

 مهريغو فذ ةشئاعو ناوفصو يلعو رمع ىور امف :الوق امأو «هيفح يلع عسا كولا مهريغو أذ ةشئاعو
 يأ :ةأرما ولو (اصخلم) .ةريثك هيف رابخألاو ."اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو «ةليلو ًاموي ميقملا حسم" :لاق كع هنأ

 (ط) .صنلا مومعل ؛ةأرما حساملا ناك ول ام

 لسغلا بجوي امم هانعم [سوبلملا فخلا عم لاستغالا ىتأتي ال هنأل ؛ًابنج ناك اذإ حصي ال يأ ] : ابنجال

 انرمأي ناك جلع هنأ درو ام وهو «ةبانجلل هعنم يف حيحص وهف «ناوفص ثيدح هيلع ليلدلاو «سافنلاو ضيحلاك

 نم الإ" يورو «مونو طئاغو لوب نع نكلو «ةبانج نع ال اهيلايلو مايأ ةثالث انفافح عزنن ال نأ ًارفس انك اذإ
 اذه ناك الو ءفخلا عم لاستغالا ىتأتي الو «ندبلا عيمج لسغ تبحوأ ةبانحلا نألو ؛حيحص امهالكو "ةبانح

 مث «نيفخلا سبلو أضوت ءام هعم رفاسم :هتروص :"ةيافكلا" يف لاقو .ريوصتلا ىلإ جاتحي الف يفنلا عضوم عضوملا

 ىلإ ترس ةبانجلا نأل ؛نيفخلا ىلع حسملا هل زوجي ال ءوضولل يفكي ام هعمو ثدحأ مث «ةبانجلل مميتو بنحأ

 بلغي ال ةبانحلاو رركتي هنأل ؛جرحلا عفدل رغصألا ثدحلا يف حسملا زاوج نأ "عئادبلا" يف ركذو «نيمدقلا

 (صلختسم «حتف) .عزنلا يف جرحلا هقحلي الف اهدوجو
 ةعمل هئاضعأ نم يقب نأب غبسم ريغ ءوضو نع زارتحا [حسعب ال ءاملا دجو مث سبلو مميت ولف] :مات ءوضو ىلع
 هصقن ناك ءيش يأب ًاضيأ صقان ءوضو نعو «حسملا هل زوجي ال «باعيتسالا لبق ثدحأف املا اهبصي مل

 ىلع سبللا مدعل ؛ءنوحسمب ال مهإف املا دجو مث هيفخ سبل اذإ مميتملاكو ءاهانعم. نمو ةضاحتسملا ءوضوك

 (ط) .حسمب ال ءوضولا مامتإ لبق ثدحأو هيفخ سبلو الوأ هيلجر لسغ ولف :مات ۲۸/١[ :قئاقحلا زمر] .مات ءوضو



 هريغو قومرجلا مكح ۳۹ ةراهطلا باتك

 ىلع حسملاو .نيزافقو عقربو ر ا ىلع د ,نيخنلاو لعمل او دلجملا بروجلاو
 حسملا حصي ال يأ بروجللا ىلع حسملا حصو يأ

 نإو زوجيو «لسغلا عم عّمجُيو تقوتي الف ءلسغلاك كلذ وحنو ةحرقلا ةقرحو ةريبجلا
 ةريبحا ىلع حسملا ةحارجلا ةباصعو دصفلا ةباصعك 5

 حسکیو ا ECS DISAN ماعلا د ا ل £ اهدش

 كلذ وحن وأ نطق وأ ناتك نم فح وه [(ط) .هلفسأو هالعأ ىلع دلحلا عضو يذلا يأ ]:دلجملا بروجلاو

 بروجلا ىلع حسملا مث ءرثكأ وأ ًاخسرف هيف يشملا ةعباتم ناكمإل ًانيخث وأ ًالعنم وأ ًادلحب ناك اذإ هيلع حسملاو

 عحر هيلإو ءزوجي :الاقو «مامإلا دنع زئاج ريغ نيخثلا ىلعو ءاقافتا زوجي ال قيقرلا ىلعو ءًاقافتا زاج لعنملا

 «نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو أضوت كع هنأ يور امل ؛ىوتفلا هيلعو «ةعبسب وأ مايأ ةثالثب هتوم لبق مامإلا

 .يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 [(ط) .هلفسأ ىلع دلحلا عضو يذلا يأ ] لّعنملاو

 يف ناك ام لك لب ءركذ ام ىلع رصاق ريغ حسملا نأ ملعا [دش ريغ نم قاسلا ىلع موقي يذلا يأ ] :نيخفلاو

 يف ركذي ملف دبللا نم ذحتملا امأو ءالف الامو «هب قحلم رفسلا عطق ناكمإو هيلع يشملا ناكمإ يف فخلا نعم

 زوجي هنأ :"ةيناخلا" يفو «حيحصلا وهو ءالف الإو «هيلع حسملا زاج هب رفسلا قيطي ناك نإ :ليق «ةياورلا رهاظ
 (نيعملا حتف) .هب ةفاسملا عطق نكمي هنأل ؛ًالعنم نكي ل نإو ءدبللا نم نوكي يذلا فخلا ىلع حسملا

 صنلاب تبث فخلا ىلع حسملا نأل ؛ءايشألا هذه حسم زاوج مدع يف فالح ال ام اذهو :خلا ةمامع ىلع ال

 «قاحلإلا عنتماف «فخلا فالخب ءايشألا هذه عزن يف ةقشم ال اضيأو «هريغ هب قحلي الف سايقلا فالخ ىلع

 (حتف) .ةمامعلا هيلع فلي «ةلمهملا مضو نيتحتفب "ةوسنلقلا"و

 ٠/١"[ :قئاقحلا زمر] .اههوحو ءاسنلا هب يطغت يذلا «فاقلاو ءابلا ٌمضب :عقربو

 (ع) .هناتسد ينعي مهيديأ يف نودايصلاو ءاسنلا هسبلي ءيش وهو ءزاقق ةينثت «ءافلا ديدشتو فاقلا مضب :نيزافقو

 ءايشألا هذه ىلع حسملا زاوج يف لصألا [ةروسكملا ماظعلا اجب ربحت ىلا ناديعلا يهو] :ةريبجلا ىلع حسملاو

 يف ناك نإو ءاذه مث ,"اهيلع حسمأ نأ هلي هللا لوسر ينرمأف «يدنز ىدحإ ترسك" :لاق هنأ يلع ثيدح

 (صلختسم) .صنلا ةلالدب حورقلا يف مكحلا فرع نكل «ةصاخ ةريبحلا

 «بيلغتلا باب نم هنأب باوحلا نكميو «حسملا اهتفيظو نإف «ةحارج سأرلاب ناك اذإ ام لمشي ال اذه :لسغلاك

 ,حسملل لدب الو لسغلا نع لدب حسملا نأل ؛هيلع حسملا بجي ال احورحجب هسأر عيمج ناك نمو :"ىغتبملا" يفو

 لصأ سأرلا ىلع حسملا نأل ؛حيحص ريغ "لسغلا نع لدب حسملا" :هلوقو «بوجولا وه باوصلاو «بجي :ليقو
 .فحلأ فاللخب اجرح هرابغغا ن نأل :ءوضو الب (قئارلا رحبلا) .ىفخي ال امك هنع لدب ال هسفنب



 هريغو قومرجلا مكح ٠ ةراهطلا باتك

 ل الإو لطب ٍءرب نع تطقس نإف ءال وأ ةحارح اهتحت ناك ةباصعلا لك ىلع
 ا ةريبحلا يأ ۾ ةباصعلا يأ

 .سأرلاو فخلا حسم يف ةّينلا ىلإ ٌرقتفي الو

 يف زاوجلاب مكحلا يأ «حصألا وهو ءالف الإو ءزاج رثكألا ىلع حسم نإ :دايز نبا نعو :ةباصعلا لك ىلع

 حرجلا رضي ال لحلا ناك نإو «هرضي اهتحت ام لسغو ةقرخلا لح ناك اذإ اذه «ىوتفلا هيلعو ءرثكألا باعيتسا

 لحلا نم نكمتي نأ طرشب ةحارجلا ىلع حسملاو «ةحارحلا لوح ام لسغو عزنلا هيلعف ءاضيأ حسملا رضي الو
 وأ اهلك ىلع حسملا هيلعف اهطبري نم دجي الو هسفنب اهطبر ىلع ردقي ال لحم يف ناك نأب نكمتي مل اذإو «طبرلاو
 ٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةحارجلا اب دشت ام يأ :ةباصعلا (هريغو نيكسم) .اهرثكأ

 يف امك «ءرب لحأل يأ «ليلعتلا مال نعي "نعو" «مهريغ دنع مضلابو ءزاجحلا لهأ دنع حتفلاب :ءربلا :ءرب نع
 زوجيو «"بيبللا يغم" يف اذك ٤ ١١(« :ةبوتلار ههاَيِإ اهدعو ٍةَدِعْوَم نع اإ هيبأل ميهار راقعتسا ناک اًمَو :ىلاعت هلوق
 يقو «ةلاح دعب ةلاح يأ ,(9١:قاقشنالا) # قّبط ع اغ نیک لال :ىلاعت هلوق دح ىلع «"دعب" ێعع. نوكت نأ

 ناك نإ اهعضوم لسغيف «رذعلا لاوزل :لطب (نيعملا حتف) .ةيببسلا ءابلا نعم. "نع" نأ ديفي ام ناتسهقلا مالك

 لطبيف ةريبحلا طقست ملو ءربلا دجو ولف ًاضيأ ىرخألا لحرلاو اهفح طقس يلا لسغي هنإف «فخلا فالخب ائضوتم
 .الف هب اهقوصل ةدشل هرض اذإ امأ «ةريبحلا ةلازإ هرضي مل اذإ اميف حسملا

 هرفظ رسكنا ول :"ناهربلا" يقو «ةريبحلاك وهف لسغي ال نأ رمأو هاوادف دمر هب لحر :"عماوجلا عماج" يف :ةمتت

 قوقش هئاضعأب ناك نإو «هكرت حسملا هرض نإو «هيلع حسم هعزن هرضي ناك نإف ءاكلع وأ ءاود هيلع لعجف

 مث ءاودلا ىلع ءاملا ّرمأو ًأاضوت اذإو ءاطوح ام لسغو اهكرت الإو ردق نإ اهيلع حسم الإو ردق نإ ءاملا اهيلع ّرمأ
 (نيعملا حتف) .الف الإو «عضوملا كلذ لسغ بحي ءرب نع طقس نإ «ءاودلا طقس
 يح ديقب سيل طوقسلا نأ ملعاو ءنسحأ هنكل «هتداعإ بجت ال اهريغ عضو ول ىح ءاهنيعب اهتداعإ هيلع سيلو :ال الإو
 يبأ دنع ًاقلطم حص دقف ةريبحلا ىلع حسملا كرت اذإ امأ ؛هتالص ىلع يضميف ءاضيأ حسملا لطيي مل ءربلا لبق اهدب ول
 نع ىفعي ةساجنلا نأب ثدحلاو ةساجنلا نيب قرفلا نم هورّرق امل فلاخم اذهو «حصي ال هرضي مل نإ :امهدنعو «ةفينح

 يح ضرفب سيلو «هدنع بحاو ةريبحلا ىلع حسملا نأ حيحصلاو :"ةياغلا" يف لاقو .هليلق نع ىفعي ال ثدحلاو اهليلق

 لاق امنإو ءحسملا هرضي ال نميف حسملا كرت زاوج مدعب الاق امنإ امهنأل ؛مهنيب فالح ال :ليقو «هنودب هتالص زوجت

 هكرت زوجي ال بحاو امهدنع ةريبحلا حسم نإ :"صلحتسملا" يف لاقو (نيعملا حتف) .هرضي نميف زاوجلاب ةفينح وبأ
 رمألاو ءاهيلع حسملاب ًايلع رمأ هي يبلا نألو «جرحلا امهنيب عماجلاو «فخلا ىلع حسملاب ربتعم هنإ :امه «ةرورضلل الإ

 اهتحت ام نألو ؛ةيضرفلاب تبثي ال دحاولا ربخ نأل ؛زاج رذع ريغ نم كرت ولو «ضرفب سيل :ةفينح يبأ دنعو «بوحولل

 .هريغ هيلع ساقي الف روسكملا يف يلع ثيدحو ؛حرجلل حورجملا يف هحسم اذكف «لسغلا هيلع بحي ال ايداب ناك ول
 (صلختسم) .ىلوأ هؤزجف «ةينلا ىلإ رقتفي ال وهو ءوضولا نم ناءزج امهنأل :سأرلاو فخلا



 هتدمو ضيخلا فيرعت ٤١ ةراهطلا باتك

 ضيحلا باب
 هماكحأ نايب يأ

 u [هتذمو ضيحلا فيرعت]
 +61 16 01161660 هزه هان CO 8 5 ايأ ةثالث هلقأو «رغصو ِءاد نع ةميلس ةأرما محر هُضفني مد وه

 نطبلا يف دلولا تبنم وه

 ضيحلا عاطقنا دعب ةراهطلا مكح كانه ركذ هنأ ةمدقتملا باوبألا بقع بابلا اذه داريإ ةبسانم :ضيحلا باب

 بابلا بقل امنإو «ةقيقحلاو دادتمالا مكح بابلا اذه يف نيبف ءامهتقيقحو امهدادتما مكح ركذي ملو «سافنلاو

 يف ضيحلا ريمض ركذ فنصملاو «سافنلا نم اعوقو رثكأ هنأل ؛امهيلع لمتشم بابلا نأ عم سافنلا نود ضيحلاب

 (نيكسم «حتف) .رثكأ هيف ريكذتلا لامعتسا نأل ؛يعامس ثنؤم هنأ عم اركذم هفيرعت
 ببسب ةيعرش هتيعنامف ثادحألا نم هنأب لوقلا ىلعو «ساجنألا نم هنأب لوقلا ىلع نبم فيرعت اذه :هضفني مد

 ؛ةانثملابو ةثلثملاب ثمطو سافن :هل لاقيو «نابرقلاو دجسملاو موصلا نعو ةراهطلا اهيف طرتشا امع روكذملا مدلا

 ءءيشلا كيرحت لصألا يف ضفنلا ناك نإو «جراخلا جرفلا ىلإ طقسي يأ «هضفني :هلوق نيعمو «ةلمهملا نيسلابو

 ةياورلا رهاظ يف ًاضيح نكي مل لحادلا جرفلا ىلإ مدلا لزن ولف ءحماست فنصملا مالك يفف «رابغ نم هيلع ام طقسيل
 .فالخ الب جراخلا ىلإ لوزنلاب الإ ةضاحتسالا تبثت الو «في لوألابو «سافنلا اذكو «ضيح هنأ :دمحم نعو

 «ببسلا كلذب دانتلا موي ىلإ اهانب يف وه يقبو «دلخلا ةرجش نم تلوانت نيح مالسلا اهيلع ءاوحل هللا ءالتبا هببسو

 (نيعملا حتف) ."مدآ تانب ىلع هللا هبتك ءيش اذه" :ضيحلا يف 5 يبلا لاق :تلاق ةشئاع تور امك

 ًاجراخ نكي ملف «ثيدحلا يف امك قرع مد هنأل ؛ةضاحتسالا مدو تاحارخللا مدو فاعرلا مد هب جرح :ةأرما محر

 ام جرح "ةأرما" ديقبو «هنم اهاستغاو اهجوز كاسمإ بدن نإو «ةأرملا ربد نم جرخي ام ًاضيأ جرخو «محرلا نم

 (نيعملا حتف) .تاناويحلا نم اهريغ ضيحي الو «شافخلاو عبضلاو بنرألاك ةيمدآلا ريغ نم جرخي امو ةريغصلا هارت
 ؛ثلثلا نم اهتاعربت تربتعا ىح ةضيرملا مكح يف ءاسفنلا نإف «سافنلا مد هب جرح «ةدالولا ءاد نع يأ :ءاذ نع

 ]1/1 :ريسي ريغتب قئاقحلا زمر] .محرلا يف لمد وأ ةحارج نم جرخي مد اضيأ هب جرخو
 دا اذهنوب ةغيقسو يأ "اراب كامو انت اهل" ھاك ءرغصلا نع ةيلاخ يأ ,فوذحم هيف لماعلا :رغصو

 نإ :يئيعلا لاقو «"برغملا" يف اذك غلابلا مسا لحرلاك ةغلابلا مسا ةأرملا نأل ؛ةأرملا ركذب هنع ءانغتسالل كردتسم

 (حتف) .لوألا ديقلاب جرخف ءمحر مدب سيلو ةضاحتسا ةريغصلا هارت ام

 مايألا ركذ نأل ؛لايل ثالثو مايأ ةثالث هلقأ نأ بهذملا رهاظب ًءافتكا امإ لايل ركذل ضرعتي مل :مايأ ةثالث هّلقأو

 مايألا هذه يف عقت لايل طرشلا نأ :فسوي يبأ نع يور امل ًارايتحا وأ «يلايللا نم اهلباقي ام لوانتي عمجلا ظفلب
 ت O ا

 - ردقم هلقأ :دمحأو يعفاشلا لاقو ءلكلا مكح رثكألل نأل ؛ثلاثلا مويلا رثكأو ناموي هلقأ :فسوي وبأ لاقو



 هلعف ضئاحلا ىلع مرحي ام 4۲ ةراهطلا باتك

 .ضيح صلاخلا ضايبلا ىوس امو «ةضاحتسا داز وأ صقن امو «ةرشع هرثكأو 2 ٠ 0 ف كا ا د
 ةئالثلا نع

 [هلعف ضئاحلا ىلع مرحي ام]

 سا هد و وا دبا و ءافود هيضقتو ا ةالص عنعب
 ةالصلا

 لاق «ةالصلا نع يكسمأف ناك اذإف فرعي دوسأ ضيحلا مد" :شيبح يبأ تنب ةمطافل لء هلوقل ؛ةليلو مويب =

 «"مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ" :التفع هلوق انلو «ةليللاو مويلا يف ةدوجوم ةفصلا هذهو :يوونلا

 كردت ال ام ةيعرشلا تاردقملاو «نسحلا ىلإ ثيدحلا عفري كلذو «هقرط تددعت نكل افيعض ناك نإو ثيدحلاو
 رئاسك ءيشب هلقأ ردقي الف ثدح عون هنأل ؛ةعاس ولو دحوي ام ردقب هلقأ نأ ىلإ كلام بهذو «يأرلاب

 (نيعملا حتف) .ثيدحلا نم رم ام هيلع ةجحلاو «ثادحألا

 يور ام :امهل كلامو يعفاشلا بهذمك رشع ةسمح :الوأ لاقو ءارخآ ةفينح يبأ لوق اذه :ةرشع هرثكأو

 نبا لاق هنأ هثيدح نع باوجلاو ,"ةرشع هرثكأو" :3ع هلوق انلو «"يلصت ال اهرطش نكادحإ ثكمت" يلع هنع

 رطشلاب دارملا سيل :لاقيف ء«ةحصلا ميلست ىلعو «لطاب ثيدح :يوونلا لاقو «فرعي ال ثيدح اذه :يزوجلا
 .كلذ نم ءيش يف ضيحت الو «سايإلاو لبحلا ةدمو ءرغصلا نامز اهرمع يف نأل ؛رطشلا براقي ام لب «ةقيقح

 (نيكسم) .مدلا عاطقنا دعب جرخي ضيبألا طيخلاك ءيش وه :ضايبلا ىوس (نيعملا حتف)

 ناولألا هذهف «بارتلا ىلإ بوسنملا ةيبرتلاو ةردكلاو ةرضخلاو ةرفصلاو ةرمحلاو داوسلا :ةتس مدلا ناولأ :ضيح

 هيف فسركلا اهيف ةنطقلا وأ ةقرخلا إد ةشئاع ىلإ نثعبي نك ءاسنلا نأ يور امل ؛فاصلا ضايبلا الإ ضيح اهلك

 تهبش «"ةصحلا نعي ءاضيبلا ةصقلا نيرت يح نلجعت ال" :نل لوقتف «ةالصلا نع اهنلأسي ضيحلا مد نم ةرفصلا
 يأ :اموصو ةالص عنمي (نيكسم «حتف) .ضيحلا نم رهطلا كلذب ديرت «صحلاب ضيحلا دعب ةيفاصلا ةبوطرلا
 نم تعنم اذهلو «هضاعبأل عنم ءيشلا نم عنملا نأ كش الو ءاضيأ ةزاتخلل ةلماش هركنتل ةالصلاو «امهتحض

 (حتف) .ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجس
 ةيودعلا ةذاعم نع يور امل ؛ةالصلا يضقت الو «ضيحلا عاطقنا دعب موصلا ضئاحلا يضقت يأ :افود هيضقتو

 «ةيحراخ نعي ؟"تنأ ةيرورحأ" :تلاقف "؟ةالصلا نود موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام ةشئاع تلأس" :تلاق

 ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤن انكف «كلذ انبيصي ناك" :تلاقف «"لاسأ نيكلو ةيرورحب تسل" :تلقف

 نإف موصلا فالخب هش لك يف ضيحلا رركتو «موي لك يف اهرركتب اجرح ةالصلا اهئاضق يف نألو ؛"ةالصلا

 ىلع بحي موصلا ءاضق نأ ّحصألاو ءاهئاضق يف جرحلا اهقحليف ضيحلاب قحلم سافنلاو ءجرحب سيل هئاضق يف
 (نيكسم «حتف) .روفلا ىلع بجي :يزارلا ركب يبأ دنعو «رثكألا دنع يحارتلا



 ا س ساعتك 4۳ ةراهطلا باتك

 داق ك س

 و «فالغب الإ و «نآرقلا ةءارقو رازإلا تح اه نابرقو .فاوطلاو لجسم .لوخدو

 عج ب

 O E 001 E OOS ل ثدحلا
 هتءارق ال نآرقلا سم يأ رغصألا يأ

 ضئاحلل دجسملا لوخد حابي :يعفاشلا لاقو ءال مأ روبعلا هجو ىلع ناك ءاوس ًاقلطم] :دجسم لوخدو

 هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «تيبلا دجسم نود ةبعكلا لمشيف ؛ةدوهعملا ةدابعلا عضوم يأ [(نيكسم).روبعلا هحو ىلع

 :مهضعب لاقو ساب هب مهضعب ري مل دجسملا يف اسف اذإ :"ةنازخلا" يفو .ةساحن هندب ىلع نم دجسملا لحدي ال

 نإ مميتلا عم سلجو «فخي مل نإ جرخو مميت دجسملا يف ملتحا ولو «حصألا وهو «هنم جرخي هيلإ جاتحا نإ

 نإف" :83ع هلوقل ؛دجسملا لوحد ضيحلا عن :"صلختسملا" يف لاقو (حتف) .أرقي الو يلصي ال هنأ الإ «فاح

 .روبعلا هجو ىلع لوخدلا ةحابإ ف يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو «"بنجل الو ضئاحل دجسملا لحأ ال

 نكمتت ال دجسملا لوخد نع عنم اذإ هنأ عم فاوطلا ركذ امنإو «هتحص ال فاوطلا لح عنمب يأ :فاوطلاو

 فاوطلا امل زوجي نألف جحلا ناكرأ ىوقأ هنأ عم فوقولا امل زاج امل هنأ مهوتي المل ؛هيف هنأل فاوطلا نم ضئاحلا

 نع راج :تابرقو (هريغو ئيع) .مهولا كلذ لازأف «فاوطلا ةرورضل دجسملا لوخد زاوحج مهوتي وأ «ىلوأ

 (يومح) .ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ نم ةرشابملا

 ىذألا نأل ؛مدلا عضوم بنتحي :لاق هنإف ءدمحم لوق جرخيل ؛"رازإلا تحت ام"ب نابرقلا ديق :رازإلا تحت ام

 ىح نهوبرقت الوإ# :ىلاعت هلوقل ؛عونممف -ةرشابملا يأ- نابرقلا امأ ءرازإ الب ةرسلا نود ام اه عتمتسيو «هيف

 هنإف «(۲۲۲:ةرقبلا) 4« ضيِحَمْلا يف َءاَسّنلا المعاق :ىلاعت هلوقلف ؛رازإلا تحت ام امأو «(777:ةرقبلا) 4َنوُهْطَي

 دك يبلا ناك :تلاق اهنإف نك ةشئاع ثيدحل صّخرم رازإلا قوف ام نأ ريغ اهندب لك نم بانتجالا بحوي

 ضئاحلا أرقت ال" :#عء هلوقلف ؛نآرقلا ةءارق :هلوقو «ةمرحلا ىلع رازإلا تحت ام يقبف «نرشابي مث رزتأ نأ نرمأي

 ل «(۷۹:ةعقاولا) ٠ n هسمي الإ :ىلاعت هلوقلف ؛نآرقلا سم امأو «هتحابإ يف يواحطلا ىلع

 لود نآرقلا ةءارق ضئاحلل زوجي :كلام لاقو (ةيآلا نود ام ةءارق حابي :يواحطلا لاقو 59 ج! ةءارقو

 .هنم ةروس وأ نآرقلا مامت سم ءاوس اقلطم نآرقلا سم عني يأ :هّسم (نيكسم) .بنجلا

 دارملاو [(نيكسم) .ىوتفلا هيلعو حيحصلا وهو كلاب هّسم هركيو «ةطيرخلاك لصفنملا دلجلا وه] :فالغب الإ

 ظفحلا نايبصلا ىلإ فحصملا عفدب ا ل وا و يكل لا

 ةضمضملا دعب برشو لكأو روبقلا ةرايزب ضئاحو بنحب - سأب الو :"حتفلا" يف لاقو (صلختسم) .نآرقلا

 .هركيف اهلبق امأو ءديلا لسغو



 للختملا رهطلا 3 ةراهطلا باتك

EELلستغت ىح ال هلقألو .هرثكأل مرصتب لسع الب أطوتو «سافنلاو  
 او ةءارقلا ي

 .ةالص تقو نيدأ اهيلع يضمب وأ

 [للحتملا رهطلا]
 2 طم س لطم س

 E ER همت رهطلا لقأو ؛سافنو ضيح ةّدملا ين نيمدلا نيب ُللختملا رهطلاو
 نيمدلا نيب لصافلا سافنلا ةدم يف يأ سافنلاو ضيحلا ةدم يأ

 صتخم مكحلا كلذ نأ مهوتي الئل ؛"هسمو نآرقلا ةءارقو" :هلوق دعب سافنلا درفأ امنإ :سافنلاو ةبانجلا امهعنمو

 ءاسفنلا يف ةمودعم ةراهطلاو "رهاطلا الإ نآرقلا سمي ال" :لاق ليقع هنأ ىرت الأ «هانعم يق سافنلا نإف «ضيحلاب

 «ةدعلا ءاضقنا :يهو «ضيحلاب صتخت اهنم ةعبرأ ءامكح رشع انثا هيف ضيحلا نأ ملعا مث ءاهئطو ةمرح ليلدب
 كرت :يهو «سافنلاو ضيحلا اهيف كرتشي ةينامثو «ةعدبلاو ةنسلا قالط نيب لصفلاو ءاهغولبب مكحلاو ءءاربتسالاو

 ةءارق ةمرحو «تيبلاب فاوطلا ةمرحو «دجسملا يف لوحدلا ةمرحو ءءاضق ىلإ موصلاو ءءاضق ىلإ ال ةالصلا

 (صلختسم) .امهعاطقنا دنع لسغلا بوجو :نماثلاو ءاهعامج ةمرحو «فحصملا سم ةمرحو «نآرقلا
 هللا لاق .عطقلا :مرصلا :مرصتب .ءاعدلا ةينب تناك نإ ءركذ وأ ءاعد ىلع ةلمتشملا تايآلا ةءارق الإ :سافنلاو

 لح نأل ؛رظن ةرابعلا يف مث «عاطقنالا :مرصتلاو ءاهرمث ّنعطقيل يأ «۷٠:ملقل) «َنيِحِبْصُم اهَتُمِرْضَيَلإ» :ىلاعت
 اهدعب ام نأل ؛ال وأ عطقنا ءاوس «ةرشعلا مامتب ءطولا لحي لب «عاطقنالا ىلع فقوتي ال ةرشعلا مامت دعب ءطولا

 (صلختسم) .عاطقنالا نع ولخي ام لق ةرشعلا مامت نإف «ةداعلا جرخم مالكلا جرخأ نكل ء«ةضاحتسا

 يأ (۷۸:ءارسإلا) «سُمَّسلا كولدل َةالَّصلا مقا :ىلاعت هلوق يف ام "دعب" نيعم ماللاف «مايأ ةرشع دعب يأ :هرثكأل

 .لسغ الب أطوت :يعفاشلاو رفز لاقو «هتیؤر دعب يأ «"هتیؤرل اوموص" :اتفم هلوقو ءاهک ولد دعب
 (نيكسم) .أطوت ال اًمداع وهو ةرشعلا مامت لبق ضيحلا ةدم لقأ يضم دعب مدلا عطقنا يأ :لستغت ىتح

 يأ ءرهظلا تقو يضع نأ دبال ديعلا تقو يف ترهط ول :"ردلا" يف لاق اذهلو «ةبوتكم يأ :ةالص تقو نيدأ

 ريصت ةالص تقو اهيلع يضمي وأ «تقولا رحآ يف عطقنا نأب ةيرحتلاو لاستغالل ردقت نأ ردق اهيلع يضع

TSرصت مل ةالصلا ذإ رسل لوا ايتعو لع 5  
 روكذملا تقولا يضم ءاسفنلاو ضئاحلا ةراهطب مكحلا نأ ىلإ ةراشإ ركذلاب ءطولا صيصخت يفو ءاهتمذ يف اند

 (حتف) .ةقيقح ال اک مد وه يذلا ضيحلا يأ :رهطلاو (حتف) .الف نآرقلا ةءارق يف امأف ءءطولا قح يف وه امنإ

 (حتف) .سافنلا وأ ضيحلا يف نوكي نأ نم معأ رهطلل نيفنتكملا :نيمدلا
 لصفي مل مايأ ةثالث نم لقأ ناك نإ ضيحلا يف نيمدلا نيب للخت اذإ رهطلا :دمحم دنعو ءامهدنع اقلطم :سافنو ضيح

 ناك نإو «رابتعالاب ىلوأ ناكف .هعضوم يف مدلا نأل ؛نكي مل وأ امهلثم وأ نيمدلا نم لقأ ناك ءاوس «لاحب

 = «هبهذم ىلع ىوتفلاو .لصف امهيلع رهطلا داز نإو ءأضيأ لصفي مل امهلثم وأ نيمدلا نم لقأ ناك نإف «مايأ ةثالث



 ةضاحتسالاو رهطلا ماكحأ ٥> ةراهطلا باتك
 رد كك

 .رارمتسالا نامز يف ةداعلا بصن دنع الإ هرثكأل دح الو ءاموي رشع ةسمخح
 " ةدعلا ءاضقنا لحأل 7

 رثكأ ىلع مدلا داز ولو ءايطوو ةالصو اموص عنمي ال مئاد فاعرك ةضاحتسالا مدو

 EC A NLS امداع ىلع داز امف سافنلاو ضيحل ا

 ؛دمحم دنع ًاضيح كلذ نم ءيش سيلف عطقنا مث امد ًامويو مايأ ةينامث ارهطو اموي امد تأر ةأرما :ضيحلا ةروص =

 ی و و ا و ی و ا تا اا وو ا ك نا تا وتلا نإ
 (نيكسم «حتف) .لوألا مدلا اهسافن :فسوي يبأو دمحم دنعو «ةفينح يبأ دنع سافن نوعبرألاف ءامد ًامويو
 ديعس يبأ نع ةلاوط وبأ ىورو «ةماقإلا ةدمك راصف «موزللا ةدم هنألو ؛ةباحصلا عامجإب :اموي رشع ةسم

 نيب ام لقأو «ةرشع هرثكأو ةثالث ضيحلا لقا :لاق هنأ يلع هلوق هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعجو يردخلا

 (حتف) .هيف نعطلا نع ملاس مالك هيف :ئيعلا لاق نإو ثيدحلاو "موي رشع ةسمخ نيتضيحلا
 (ع ط) .رهطلا ماد ام موقتو يلصت ذئنيحف «هريدقت نكمي الف ءرمعلا قرغتسي دقو نينس دت دق هنأل :دح الو

 ءاضقنال ةداعلا بصن ىلإ جيتحاو مدلا امي رمتسا اذإ يعي «"هرثكأل دح الو" :هلوق نم ءانثتسا :ةداعلا بصن

 لماش اذه نأ ملعاو ءردقم اهرهط :ءاملعلا ةماع دنعو «ءيشب اهرهط ردقي ال :ةمصع يبأ دنعف ءاهريغو ةدعلا

 ةأرما :ةيناثلاو ءرهط هيقابو ءرهش لك نم ةرشعب اهضيح ردقيف «ةضاحتسم تغلب ةأرما :ىلوألا :لئاسم ثالثل

 ةلأسم :ةثلاثلاو «هبسحب اقدعو «لبق نم تأر ام اهرهطو اهضيحف مدلا اه رمتسا مث «ضيحلاو رهطلا يف ةداع اه

 اهرودو ءاهرخآو اهلوأ اهضيح مايأ تيسن دقو ءاهمد رمتسا اذإ ةداعلا بحاص يهو «ةريحتملا ىمستو ةللضملا

 ؛ةدابعلا تكرت تقو يف ضيحلاب تنقيت ىم اهنأ :هلصاحو ءاهيأر رثكأ ىلع يضمتو ىرحتت اهإف ءرهش لك يف
 ‹حصألا وهو «ةالص لكل تأضوت رهطلاو ضيحلا نيب تددرت لب «ءيش ىلع اهيأر رقتسي مل نإف «تّرحت الإو
 لك يف اهضيح نأ زاوملا ؛ًاليل هءادتبا نأ تملع نإ اموی نيرشع يضقت مث ناضمر موصتو يرحتلاب أطوت الو
 نينثا تضق ارام هتملع نإو «ىرحأ ةرشع يضقتف ضيحلا يف اهوصح زوجي ةرشع تضق نإف «مايأ ةرشع رهش
 ائيش ملعت مل نإو ءاطايتحا هفعض يضقتف ءاموي رشع دحأ رهشلا يف اهموص نم دسف ام رثكأ نأل ؛اموي نيرشعو
 ردقيو «راهنلاب نوكي نأ زاوحل ؛اطایتحا نيرشعو نينثا :ليقو «نيرشعلا ىلع خياشملا ةماعف روك ذملا ددرتلا عم

 (اصخلم حتف) .ىوتفلا هيلعو «نيرهشب ةدعلا ءاضقنا قح يف اهرهط
 .رهشأ ةعبسب اقدع يضقنتف ىوتفلا هيلعو «نيرهشب ةرورضلل اهرهط ردقيف «مدلا رارمتسا يأ :رارمتسالا

 ۳١/١[ :قئاقحلا زمر] .سافنلا رثكأ ىلع وأ ةرشع ىلع ديزت وأ مايأ ةثالث نع صقني يذلا وه :ةضاحتسالا مدو
 ءطولا مكحو «ةرابع ةالصلا مكح هب تبثف "ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو يلصو يئضوت" :التفع هلوقل :ةالصو

 (ط) .رثكألا نم لقأ ةداع اهو «سافنلا مايأ رثكأو يأ :سافنلاو ۳٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةلالد موصلاو

 ءاا
1 



 ةضاحتسالاو رهطلا ماكحأ 65 ةراهطلا باتك

 هب نمو «ةضاحتسملا ًاضوتتو ,نوعبرأ اهسافنو رش اهضيحف ةأدتبم ولو «ةضاحتسا
 مايأ رهش لك نم ةأرملا تناك

 حرج وأ «مئاد فاعر وأ «حير تاالفنا وأ «نطبلا ا «لوبلا سلس

 ةتغب هجورخ يأ كل

 E ا EE rT ؛ضرف لك تقول أقرب ل

 عطقني الو نكسي

 دئازلاف ءاموي رشع ثا تأرف «مايأ ةعبس رهش لك اهتداع ناك اذإ ًالثم «ةداعلا تاذ قح يف اذه :ةضاحتسا

 دئازلاف «هقوف امو مويب ةرشعلا تزواحتو «ةتس وأ ةسمخ وأ ةعبرأ تناك اذإ كلذكو :ةضاحتسا ةعبسلا ىلع

 اموي نيثالثو ةسمح اهتداع تناك اذإ سافنلا ف كلذكو ءضيح لكلاف ةرشعلا نع زواجتي مل نإو ةضاحتسا

 | اا نم ] اا لا مويا نير و دخ تارك كاك

 اهضيحف ءاهأدتبا ضيحلا وأ ءضيحلا تأدتبا يلا ةأرملا يأ «لوعفم وأ لعاف مسا ءاهحتفو لادلا رسكب :ةأدتبم

 ةداعلا نأ ملعا مث ءاهتريشع ءاسنب اهضيح ربتعي :لوق ينو «ةليلو موي اهضيح :لوق يف يعفاشلا لاقو «مايأ ةرشع
 اند هلل تار اذإ امك «نييلاوتم نيقفتم نيرهطو نيمد ىرت نأ : والاف اخو ةيلبمأ :ناعون ًاضيأ ةأدتبملا يف

 :فسوي يبأ دنعف «نيفلتخم نيرهطو نيمد ىرت نأ :ةيناثلاو «مدلا ام رمتسا مث «كلذك تأر مث ارهط رشع ةسمخحو

 ءامهوق ىلع فلتخاو «ةرمي هدنع تبثت ةداعلا نأ ىلع ئبم لوقلا اذهو ءالوأ يئرملا وه اهرهطو اهضيح مايأ

 (ريغتب حتف) .نييئرملا لقأ :ليقو «يناثلا لوقك وه :ليقف
 [/1 :قئاقحلا زمر] .ةضاختشا سافنلا ف نيعيرألا ىلعو ضيا ف ةرشعلا ىلع دئازلاو ءاموي :توعبرأ

 سلس وأ «نطب قالطتسا هب نم اذكو ءاهيلع بحاو ريغ ءاجنتسالا نأل ؛ءوضولاب ديق :ةضاحتسملا ًاضوتتو

 لسغ ول لاحب ناك نإ هنأ ىوتفلل راتخملاو ءال :ليقو «ةالص لك دنع لسغي :ليق «بوثلا لسغ يف اوفلتخاو «لوب

 ربع امنإو «مميتلا لمشيل ؛رهطتلا ءوضولاب دارملاو ءزاح الإو هلسغ كرت زج مل ةالصلا نم غارفلا لبق سجنتي ال

 (حتف) .هيمسق فرشأ هنأل ؛هب

 ةبلغل وأ هتناثم فعضل ؛هلوب رطاقت عطقني ال يذلا اهرسكبو «جراخلا سفن ماللا حتفب سلسلا :لوبلا سلس

 جلع هلوقل ؛ضرف لكل :يعفاشلا دنعو ءأضوتت :هلوقب قلعتم :ضرف لك تقول ۳۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدوربلا

 دارملا وهو "ةالص لك تقول أضوتت" :ةضاحتسملل جء هلوق انلو «"ةالص لكل يئضوت" :شيبح يبأ تنب ةمطافل

 هانلمحف «لمتحم يعفاشلا هاور امو «مكح هنأل ؛ىلوأ انيور امب ذحألا ناكف «تقولل راعتست ماللا نأل ؛لوألاب

 (نيعملا حتف) .ًاضيأ لفن لكل أضوتت :كلام دنعو «مكحلا ىلع
 اولصي نأ مهل سيل :يعفاشلا لاقو «لفاونلاو ضئارفلا نم اوؤاش ام ءوضولا كلذب نولصي يأ :خ! هب نولصيو

 ١8١/١[ :قئاقحلا نييبت] .ضرفلل عبت هنأل ؛اوؤاش ام لفنلا نم اولصي نأ مهو ءادحاو اضرف الإ هب



 سافنلا نايب 4۷ ةراهطلا باتك

 .هيف دجوي ثدحلا كلذو الإ ضرف تقو مهيلع ضم. م اذإ اذهو .طقف هجورخب لطبيو

 هب يلتبا يذلا ةالصلا نم نيروذعملا مكح يأ تقولا مهؤوضو يأ

 [سافنلا نايب ]

 اعم هلوخدو تقولا ج ورخب :فس وی يبأ دنعو «لوحدلاب :رفز دنعو دمو ةفينح يبأ دنع يأ :طقف هجورخب

 نألو ؛ةقيقح ءادألا ىلع ةراهطلا ميدقت نم دب الف ءاعرش ءادألا ماقم ميقأ تقولا نأ :دمحمو مامإلا بهذم هحو

 ةروصقم ةحاحلا نأ :فسوي يبألو «ةراهطلا ميدقتب الإ كلذ نكمي الو ءادألاب هلك تقولا لاغشإ زاحأ عراشلا

 ةجاح الو ءءادألا ىلإ ةجاحلل يقانملا عم ةراهطلا رابتعا نأ :رفزلو «هدعب الو تقولا لبق ربتعت الف «تقولا ىلع

 ؛زاجم هيلإ نالطبلا ةفاضإف «تقولا جورخ دنع قباسلا ثدحلا روهظ جورخلا نم نالطبلاب دارملاو «تقولا لبق

 .ةقيقح ضاقتنالا يف جورحلل ريثأت ال هنأل
 ؛هيبحاصو مامإلا يأ ءةثالثلا انئاملع دنع سمشلا عولطب لطبي رجفلا تقو أضوت نميف رهظت فالخلا ةدئافو

 «لطبي ال اذهلف ؛دجوي ملو تقولا لوخد هدنع نالطبلا ببس نأل نعي «رفزل افالخ اهعولطب تقولا جرح هنأل

 هنإف «ةبوتكم ةالص تقو جورخ مدعل ؛امهدنع رهظلا يلصي ىحض ةالص وأ ديعل ولو لاوزلا لبق اضوت ولو
 مث ؛هالصو هتقو يف رهظلل أضوت ولو «تقولا لوخد دوحول ؛رفزو فسوي يبأل افالخ «حصألا ىلع تقولاب دارملا

 «تقولا لوخد دوجولف رفزو فسوي يبأ دنع امأ ءلكلا دنع رصعلا هب يلصي ال رصعلل رهظلا تقو يف أضوت

 ءا اهؤادأ هل زاج رهظلا داسف رهظ ول ىح رهظلل تعقو ةراهط هذه نأل ؛حصألا ىلع دمحمو مامإلا دنع اذكو

 رهظلا تقو يف رصعلل هءوضو نأل ؛رصعلا هب يلصي نأ هل :ةياور ينو ءرهظلا تقو جورح دعب ىقبت الف

 ٍ ] (ريغت عم نيكسم «حتف) .لاوزلا لبق رهظلل هئوضوك
 هيف يلصيو أضوتي انامز ةالصلا تقو يف دجي ال نيعي «رذعلا توبث طرش اذهو «تقولا كلذ يف يأ ] :هيف دجوي

 ةالص لبق تقولا لالخ يف رذعلا أرط اذإو [(ط) .هنع لماك تقو ولخ رذعلا عاطقنا طرشو «ثدحلا نع ًايلاخ
 عاطقنالا مادو عطقناو يناثلا تقولا لحد اذإف «تقولا جورخ لبق ىلص عطقني مل اذإف «تقولا رحخآ ىلإ رظتني هضرف

 ةالص ىلص حيحص هنأ نيبت الماك اتقو رذعلا عاطقنا ماودب نأل ؛ةالصلا داعأو ًاضوت ىرخأ ةالص تقو لإ
 .ةالصلا تزاج تقولا جرح يح ةيناثلا ةالصلا تقو عطقني مل نإو «نيروذعملا

 ليسي ماق ولو ليسي ال سلج ول ثيحب ناك ول هنأب يعي ءايمؤم هتالصب ولو نكمأ ام هليلقت وأ هرذع در بجي :ةمتت
 يف عطقنا نإو «ةدملا يف اهنع كفني ال ضيحلاب اهفاصتا نأل ؛ضئاحلا فالخب رذع اذ ىقبي ال هّدربو ار عل

 (رحبلاو رردلا يف اذك) .تاقوألا ضعب

 يعي سفنلا نم وهو ءءاسفن يهف تدلو اذإ :اهحتفو نونلا مضب "ةأرملا تسفن" نم رسكلاب :ةغل :سافنلاو

 (نيكسم) .ضيخحلاك راب سو لر ينقفيتنلا :اعرش و «مدلا



 سافنلا نايب ٤۸ ةراهطلا باتك

 هلقأل د لح الو دلو هقلخ صضعب رهظ نإ طقسلاو .ةضاحتسا لماحلا 0 .دلولا

 افنلا يأ

 1 .لوألا نم نيمءوتلا سافنو «ةضاحتسا دئازلاو ا

 نيعبرالا

 اندنع :لماحلا مدو (ط) .بهذملا وهو «لسغلا اهيلع بحي امد رت م نإو ؛اوضع اوضع اعطقنم ولو هرثكأ وأ :دلولا

 ةداعلا تقو محرلا نم جراح مد هنأ :هل ءاقافتا ةضاحتساف الإو ضيح وهف اًتداع مايأ يف هتأر اذإ :يعفاشلا دنعو

 الع لعجف "ةضيحب نأربتسي يح ىلابحلا الو نهلمح نعضي يح ىلابحلا أطوت ال" :اكتيلع هلوق انل ءاضيح نوكيف
 (حتف) .ضيحلا عم لمحلا عامتجا ىلع لدف «محرلا ةءارب نع ادا

 جراخلاف «محرلا مف دسني لبحلاب :انلق «سافنلاب ارابتعا ضيح :يعفاشلا لاقو «ةدالولا لاح يف ولو :ةضاحتسا

 (نيكسم) .اتيم همأ نطب نم طقسي يذلا وه «ثالثلا تاكرحلاب :طقسلاو (ع) .جرفلا نم نوكي

 اموي نيعبرأ نوكي هنأ ههجوو ءاموي نيرشعو ةئام يف الإ نيبتسي ال اذهو او اودا اح نعي

 (عئادب) .ةغضم اموي نيعبرأو «ةقلع ًاموي نيعبرأو «ةفطن

 كلذ نم ءيش رهظي مل نإف «هب ةّدعلا يضقنتو «هل دلو ما ةمألا ريصتو اسفل وصلا عن ا ةأرملا هذه :دلو

 ۳۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ةضاحتسا وهف الإو ءاضيح لعج ّمات رهط همدقت نأب اضيح هلعج نكمأ نإ نكلو «سافن الف

 ا ا او چ ل لاو ءامزو كوك :يعفاشلا لاق :اموي نوعبرأ

 امك "نامءوت امه" :لاقي ءدحاو نطب يف رحآ هعم ناك اذإ دلولا مسا -"رفعج"_ك- مءوتلا :نيمءوتلا سافن

 نيب ناكو دالوأ ةثالث ناك ولو «ةمءوت :ىثنألل لاقيو ءأطخ " جوز امهو مؤت امه" :مهوقو «"ناحوز امه" :لاقي

 نم سافنلا ءادتباو ءادحاو المح لعجي هنأ حصألاف لقأ ناثلاو لوألا نيبو ءرهشأ ةتس نم رثكأ ثلاثلاو لوألا

 نم اهمد نوكي الف «هب لماح اهنأ :مه ءاضيأ يعفاشلا لاق هبو «ريحألا نم :رفزو دمحم دنعو ءاندنع لوألا

 ؛كلذك وهو «ةدالولا بقع جراخلا مدلا وه سافنلا نأ :انلو «ريخألا عضوب الإ ةدعلا يضقنت ال اذهو ءمحرلا

 (حتف) .عيمجلا لوانتيلف ءاهيلإ فاضم لمح عضوب قلعتم ةدعلا ءاضقناو «دحاولا دلولا بقع جراخلا مدلاك راصف



 ساجنألا باب ٤۹ ةراهطلا باتك

 ساجنألا باب
5 1 

 007 ,نهُدلا ال ,درولا ءامو E عئامبو ,ءاملاب بوثلاو ندبلا رهطي
 ةساجنلا نم امهريغو

 171150100000900 «مرج يذ سجنب كلدلاب

 ىوقأ األ ؛ةيمكحلا مّدقو ءاهتلازإو ةيقيقحلا يف عرش اهريهطتو ةيمكحلا ةساجنلا نم غرف امل :ساجنألا باب

 ةيقيقحلا فالخب ًافلخ وأ ًالصأ امإ ءاّم رذعب اهتلازإ بوحو طقسي الو «اقافتا ةالصلا زاوح عنمي اهليلق نوكل
 مميتيل ؛ثدحلل ال ةساجنلل هفرص بجو امنإف ءطقف اهدحأ يفكي ام دجو اذإ ثدحم وهو ةساحن هب نم امأو

 ةساجنلاو «ةساجنلا لحم عطقب اهقدصل معأ األ ؛ريهطتلا نود ةلازإلاب هريبعتو .نيتراهطلل ًاليصحت نوكيف هدعب

 ‹ةنس :كلام لاقو «عناملا ردقلا تغلب نإ ضرف ناكملاو ندبلاو بوثلا نع اهتلازإو «ةرذقتسم نيع ًاعرش

 ول يح «دشأ وه ام باكترا ريغ نم نكمأ اذإ اع طورشم اهتلازإ ضارتفاو ءاهتلازإ ضارتفا دحاج رفكي الف

 (حتف) .ّدشأ هتروع فشك نأل ؛اهعم ىلصي سانلل هتروع ءادبإب الإ اهتلازإ نم نكمتي مل

 ىلع قلطي يذلا ثدحلاو «يقيقحلا ىلع قلطي يذلا ثبخلا نم معأ وهو «ميحلا حتفب سجن عمج يه :ساجنألا

 ۸/١[ :قئاقحلا زمر] .امهيلك يمكحلاو يقيقحلا ىلع قلطي سحنلا يعي «يمكحلا

 سجنت اذإو .لوكأملا يح سجنت ءيش لك معيل ؛ىلوأ ناكل "سجنتملا"ب ربع ول :بوغلاو ندبلا رهطي
 يردي الو ةساحب هبوث ىلع ىأر ولو «راتخملا يف هتراهطب مكحي رحت ريغ نم ًافرط هنم لسغ «هيسنف بوثلا فرط

 عيمجلا لسغيلف سجنلا فرط يف كش نمو ءاهيف وه ىلا ةالصلا الإ ديعي ال هنأ مامإلا دنع راتحملاف «هتباصأ ىم

 (نيعملا حتف) .ضعبلا نم ىلوأب ضعبلا سيلو ءًانيقي الو ًانظ ال مولعم ريغ ةساجنلا عضوم نأل ؛ًاطايتحا

 .المعتسم ولو «(۸٤:ناقرفلا) «اروهط ُءاَم ِءاَمَّسلا نم اترو :ىلاعت هلوقل ؛قلطملا يأ :ءاملاب

 ول اذه ىلعف «هسفن يف هتراهط عرف هريغل هريهطت ذإ ؛هتراهط طرتشتو «لاس يأ "عام" نم لئاسلا عئاملا :عئاعو

 عبصإ رهطيف «قيرلا ىح "درولا ءامو' :هلوقو «راتخملا وهو ظيلغتلا فصو لوزي ال لكؤي ام لوبب ةظلغملا لسغ

 ريغب زوجي ال :يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو ءرصعنا رصع اذإ امم امهوحنو :درولا ءامو (حتف) .ًاثالث سحلب يدثو
 (نيكسم) .ءاملا ريغب ندبلا يف زوجي ال :فسوي يبأ نعو «ندبلاو بوثلا نيب قرف الو «ءاملا

 لسعلاو سبدلا اذكو [(نيكسم) .نبللاو نهدلا لثم ال «لخلا لثم عئاملا يأ ءلخلا ىلع فطع] :نهدلا ال

 .ةغلابملا هجو ىلع «ضرألا ىلع :كلدلاب .ةليزم ريغ ءايشألا هذه نأل ؛حيحصلا وهو «نمسلاو جريشلاو

 هيلعو ءفسوي يبأ دنع ًاسباي وأ ًابطر ناك ءاوس «مرج يذ سمن ةباصإب كلدلاب ّفخلا رهطي يأ :مرج يذ سجنب
 ىأر نإف «هيلعن بلقيلف دجسملا لخدي نأ دارأ نمف" :كتفع هلوقل ؛هلاوز قشي نأ الإ «رثألا ءاقب مدع طرشب ىوتفلا

 = «بطرلاو سبايلا معف قلطأ بلع يبلا نأ :لالدتسالا هجو «"روهط امه ضرألا نإف ءضرألاب امهحسميلف ىذأ امم



 ساجنألا باب o٠ ةراهطلا باتك

 سبيلاب ضرألاو «حسملاب فيسلا وحنو «لسغي الإو ,كرفلاب سباب يو «لسغي الإو
 رهطيو يأ

 ءاهمرج نود اهتبوطر هتباصأ ول امك راصف «لعنلاو فخلا يف لحادتت هتبوطر نأل ؛امهيف زوجي ال :دمحم لاقو =

 هبذتجيو «ليلق كلذو ءاهتبوطر هلخادتي امنإو «ةساجنلا مرج ءازجأ هلخادتي ال بلص فخلا نألو ؛انيور ام :هلو

 (حتف) :انسياي ناك د هيج رار ءوفعم كلذو «ليلق الإ حسملا دعب ىقبي الف ,فح اذإ مرجلا

 ال وأ ءيشب ًاطولخم ًاسباي وأ ًابطر ناك ءاوس ًاقلطم [لوبلاك مرح اذ سجنلا نكي مل نإو يأ ] :لسغي الإو

 (ط) .كلدلاب رهطي فحو لمر وأ بارت هب قزل اذإ هنأ نيخيشلا نعو
 ىلع ناك ءاوس ًاقلطم [(حتف) .رثألا ءاقب رضي الو تّتفتي نح ديلاب طحلا وه كرفلاب رهطي يأ ] :كرفلاب

 حت E O E نصح نايتس E a اطا ناک وو ءندبلا ىلع وأ بوثلا

 وهو «لوألا حيحصلاو «لسغلاب الإ رهطي ال ندبلا باصأ اذإ :ةفينح يبأ دنعو «لسغلاب الإو «كرفلاب رهطي
 (ط) .ًابطر ناك نأب ًاسباي ملا نكي مل نإو يأ :الإو (حتف) .ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ

 لاقو [۳۹/۱ :قئاقحلا زمر] ."اسباي ناك نإ هيكرفاو ءابطر ناك نإ هيلسغاف" :#ك#ع هلوقل :ئييعلا لاق :لسغي
 وه امنإ" :853ع هلوقل ؛رهاط ينملا :يعفاشلا لاقو يلا ركذو "ةسمخ نم بوثلا لسغي امنإ" :823ع هلوقل :يعليزلا

 ءانيور ام :انلو ء«نيطلاك راصف ءرشبلا قلح أدبم هنألو ؛" ةرحذإب وأ ةقرخب هحسمت نأ كيفكي امنإو طاخملاك

 ًاليلق ناك هنأ ىلع لومحم "خلإ كيفكي امنإ" :#جع هلوقو ,مكحلا يف ال ةعاشبلاو رظنملا يف وه امنإ طاحملاب ههيبشتو

 دلوتيو ًاسجن نوكي دق ءيشلا نإف «ةلاحتسالاب رهطي مث «سجنلا نم رشبلا نوكي نأ زوجيو ءهلسغ نم نكمتيل وأ

 (حتف) .نيسحب اناك نإو رشبلا امهنم قلخي هنأ يف ةغضملاو ةقلعلاب هانربتعاف «مدلا نم دلوتم هنإف «نبللاك رهاطلا هنم

 ءادص هيلع ناك اذإ ديدحلا جرحف «نيكسلاو ةآرملاك هل ذفانم ال ليقص لك فيسلا وحنب دارأ :فيسلا وحنو

 رهطي امم نأب اوحرص مهنأ هيفو ءذفانلا دوحول ليقصلا بوثلا جرخو «لسغلاب الإ رهطي ال هنإف ءاشوقنم وأ
 مظعلاو ةحاحزلاو رفظلاو ةضفلاو بهذلا حئافص فيسلا وحن يف لحديو «قرح ثالثب ةماجحلا لحم حسملاب

 نشحخ وأ فوصلاب وأ ضرألا ىلع] :حسملاب (حتف) .كلذ هبشأ امو يطارخلا بشخلاو ٍئيصلاو سونبآلاو
 نيكسلاو فيسلا :"طيحما" يف [(ط) .حيحصلا يف لوبلاو ةرذعلاو سبايلاو بطرلا نيب قرف الو ءاهوحنو ةشمقألا

 كلذكف ةبطر تناك نإف «ةرذع هباصأ نإو «لسغلاب الإ رهطي ال هنأ "لصألا" يف ركذ مد وأ لوب هباصأ اذإ
 (نيكسم) .لسغلاب الإ رهطي ال :دمحم دنعو ءامهدنع ثحلاب ترهط ةسباي تناك نإو «باوجلا

 ديقي ملو ءاهسبي اًهتراهط يأ ءاهسبي ضرألا ةاكز :ان## ةشئاع نع يور امل اذحأ ؛ضرألا سبيب يأ :سبيلاب
 يف اتباث ناك ام ةراهط اذكو "رثألا باهذ" :هلوقو .حيرلاو رانلاو سمشلا نيب قرف الف «سمشلاب سبيلا

 شورفملا رحآلا اذكو «راتخملا وهو اهيلع امئاق ماد ام بصقلاو ءالكلاو راجشألاو ناطيحلاك «ضرألا
 رهطت الف تسجنت نيع اهنأل ؛سايقلا وهو ءاملاب الإ ءايشألا هذه رهطت ال :يعفاشلا لاقو «لقنلل عوضوملا ال

 (نيعملا حتف) . .اهيض ةشئاع رثأب كرت هنكل «بوثلاك فافجلاب



 ةساجنلا نم يفع ام نایب هأ ةراهطلا باتك

 .مميتلل ال ةالصلل رثألا باهذو

 [ةساجنلا نم يفع ام نايب]

 «ةجاحجدلا e رمخلاو مدلاك .ظلغم سجن نم ْفكلا ضرعك مهردلا ٌردق يفعو

 هنأ ةفينح يبأ نعو :خلإ ةالصلل (نيكسم) .سايقلا وهو «ءاملاب الإ رهطت ال :رفزو يعفاشلا لاقو :رثألا باهذو

 ربخب تبث ام ىدأتي الف «باتكلا صنب مميتلا ةحصل طرش ضرألا ةراهط نأل ؛لوألا رهاظلاو «هب مميتلا زوجي
 لاحلا يف ضرألا ريهطت ديرأ ولو «حصألا ىلع زاج بارتلا كلذب مميتف رانلاب ضرألا تقرتحا :اولاقو «دحاولا

 رثا ةساختنلل ىقبي ال ثيم ةرثكب ءام اهيلع بص ولو ةرهاط ةقرخم ةرم لك فف و اثالث رهاطلا ءاملا اهيلع بيضي

 حسمو فافجلاو ليقصلا حسمو كرفلاو كلدلاو لسغلاو حزنلاو غبدلاب نوكي ريهطتلا نأ نيبت انه ىلإو «ترهط

 افراح يع ةيعاانواص» راض BE ءاجلم راص ريزنحخك «نيعلا بالقناو رانلا قارحإو قرح ثالثب محاحما

 (حتف) .بشخلا تحنو ةاكذلابو ءالخ راص اذإ رمخلا ةراهط يف فالح ال ءةراهطلا ىوتفلل راتخملاو ءفسوي يبأل
 مهردلا ربتعي تادماجلا يقو ئالا يف :فكلا ضرعك (ط) .صنلا يف بيطلا ديعصلا طارتشال ؛هلجأل يأ :مميتلل ال

 ةساجنلا ليلق :يعفاشلاو رفز لاقو «ءاجنتسالا عضوم نم اذحأ مهردلاب ردقو ا نورشع وهو «يلاقنملا

 (نيكسم) .فكلا رادقم وهف هنم يقب امف ءطسبت مث ديلاب ءاملا فرغي نأ فكلا ضرع ةفرعم قيرطو ءاهريثكك

 مامإلا نيب هيف فالتحالل ؛ليثمتلا درجم.ًايفتكم ةففخملاو ةظلغملا ةساجنلا فيرعت نع فنصملا لدع :ظلغم سجن

 هضراعي مل صنب هتساحب تبث ام مامإلا دنع ةظلغملا نأ :هنايب ءضقنلا نم نيفيرعتلا نم لك ةمالس مدعلو «هيبحاصو

 امهو «رامحلا يف نيصنلا ضراعتل ؛ةففخم ةساحن ًاسجن رامحلا رؤس نوكي نأ هاضقتمو «هفالخب ةففخملاو ءرخأ صن

 ام ةظلغملا :نيبحاصلا دنعو اها هدنع رهاط هنأ عم "رودقلا اوؤفكأ" :##ع هلوقو "كلام نيم” نم لك" :##ع هلوق

 ةظلغم تناك ثيح يملا ةساحب امهيلع دريو «هفالخب ةففحملاو ءاهيلع اقفتم هتساح نوكي يعي «غاسم هيف داهتجالل سيل

 .هتراهطب لوقي يعفاشلا نإف «ءاملعلا نيب اميف فالتخالا توبثل ؛امهدنع فيفحتلا يضتقي سايقلا ناكو ءامهدنع يح

 لوزهملا محللا يف يقابلا امأ «حوفسملا يأ [(حتف) .هريغ قح يف ال «هقح يف ديهشلا مد الإ حوفسملا] :مدلاك

 كمسلاو ثيغاربلاو قبلا مد سيلو .سجنب سيلف راتحملا يف ًاثدح نكي م امو لاحطلاو بلقلاو دبكلاو قورعلاو

 يف قرف الف معطي ريبك وأ معطي مل ريغص لوب ناك ءاوس ءاقلطم يمدآلا يأ ؛"لوبلاو" :هلوقو .ءيشب لمقلاو
 ثيدحلل حضنلاو شرلاب ريغصلا لوب يف ىفتكا ثيح يعفاشلا مامإلل افالخ ءامهنيب لسغلاب اهتلازإ بوحو
 :ًاضوت يذلا يف ## هلوق هيلع لديو ءلسغلا هب دارملاف شرلاو حضنلا نم هيف درو امو «تامومعلا :انلو «دراولا

 ةظلغم ةساجنب سحب فنصملا اهركذ ىلا ءايشألا هذهو ءاذه اذكف ءلسغلا الإ ئرحي ال ذإ ؛"كحرف حضناو"

 نع لثس هنأ رمع نع يور امل ؛اهنم مهردلا ردق يفعو «كلام فالح امهيف نإف ؛ىثخلاو ثورلا الإ لكلا دنع

 لاقو ءاندحأ فك ضرعك هرفظو «ةالصلا زاوج عنمي ال اذه يرفظ لثم ناك نإ :لاقف «بوثلا يف ةساجنلا ليلق

 (صلختسم «حتف) .لصفي مل ريهطتلل بجوملا صنلا نأل ؛ءاوس اهريثكو ةساجنلا ليلق :يعفاشلاو رفز



 ةساجنلا نم يفع ام نايب 5 ةراهطلا باتك

 ام لوك بعل a عير ںود امو :ىثخلاو تا «همح لک ۇي هل ام لوبو

 حصألا يف لم
 ,رامحلاو لغبلا باعلو كسلا مدو ت او طح «سرفلاو محل لک ۇي

 امهباعل يفع يأ

 ام قيقدلا لكأ زاح ةطنحلا يف نحط اذإ ةرافلا ءرخو رهاط هنإف «هءرحخو شافخلا لوب الإ :لكؤي هي ام لوبو

 يأ [(ع«ط) .رفاح يذ ةرذع وهو «هريغ وأ لوكأم ثور ناك ءاوس] :ثورلاو (حتف) .هيف ءرخلا رثأ رهظي مل
 فيفخ «هدنع ظيلغ منغلاو لبإلا رعبو «ةاش هّمأ بئذ وأ «ةرقب هّمأ لغب ثورك لكؤي ام ثور ناك نإو ءاقلطم

 نم ناويحلا هجرخي ام :ةرججاو ءرقبلاو منغلا ةرحج اذكو «هنيقرسك ريعبلا ةرجو «هلوبک ءيش لك ةرارمو لامهدنع

 نيب قرفو «ةفيفح :امهدنعو ةفينح يبأ دنع يأ "ىثخلاو" :هلوق .هديعي مث هلكأ دعب هفوج نم فلظلا تاوذ

 "ةريخذلا" يف ركذو «هلوبك ةفيفخ لكؤي ام ثورو «هلوبك ةظيلغ لكؤي ال ام ثور :لاقو ءرفز هريغو لوكأملا
 اريثك ناك نإو عنمي ال ثورلا نأ :دمحم نعو «نيتياور هل نأكف «رفز دنع ةرهاط اهلك ثاورألا نأ :اهريغو

EEنأ عم ًاشحاف ًاريثك ناك نإو ةالصلا زاوج عنك ال اراخب نيط :دكمحم ةياور سايق ىلع انكياشم لاقو  

 (نيكسم «حتف) .هنع زارتحالا ناكمإ مدعو «ىولبلا مومعل ؛تارذعلاب طولخم بارتلا

 رعب اذكو ةفيفح ىثخلاو ثورلا ةساحن امهدنعو «فلظ يذ ةرذع يهو «ةثلثملا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسكب :ىثخلاو

 يدلا عضولا عبو :ليقو E روحوا ندأ عبر يأ :بوثلا عبر ںود امو (ع .ط) .منغلاو لبإلا

 (نيكسم) اشور ةلوط ريتش أ ءريش يف ربش هنأ : :فس وي يبأ نعو ,حصألا وهو «صيرحخدلاو ليذلاك هباصأ

 .منغلاو لبإلا رعب اذكو «ةفيفح ىثخلاو ثورلا ةساحن امهدنعو :بوثلا عبر

 :التلع هلوق نإف «هتمرحو هلح يف نيصنلا ضراعتلف ةفينح يبأ دنع امأ ,ففخم هنإف :خإ لكؤي ام لوبك

 لوب اذكو (فالتحا الق فس وي أ دنع امأو ("اهلاوبأ ا رشا :نيينرعلل هلوق ضراعي 'لوبلا نم ا ما

 :هل «ةظلغم دمحم دنعو «ةففخح امهدنعف لك وي ال ريط ءرخ امأو كربتلل هركيو «هدنع لوكأم همحل نأل ؛سرفلا

 «رذعتم هنع يماحتلاو .ءاوملا نم قرزت مآ :امهو «سانلا اهتطلاخم مدعل ؛اهيف ةرورض الو ةساجنلا طلاخت امن

 لكوي ريط ءرح امأو «ةرهاط اهلك :دمحم كنعو «يزابلاو رقصلاک :لكؤي الل (صلختسم) .ةرورضلا ققحتف

 ؛ةفيفح ةساجنب سجن هنأ :فسوي يأ نعو «كمسلا مد يفعو "مهردلا ردق" :هلوق ىلع فطع :كمسلا مدو

 نكسي ال يومدلا نأل ؛ةياورلا رهاظ يف رهاط وه لب ءاسحب نوكي الف ةقيقح مدب سيل هنأ :امهو «مدلا ةروص دوحول

 هنأ مدلا ةيصاخ نمو «سمشلاب ّضيبت اذكو «حوفسملا مدلا ةقارإل تعرش ةاكذلا نأ عم ةاكذ الب لحي هنألو «ءاملا يف

 (صلختسم «ئيع) .سجنتلا ىضتقي كلذ نأل ؛هل هجو ال "مهردلا ردق" ىلع هفطع اذه ىلعو .سمشلاب دوست

 ثدحلا وهو «ةيمكحلا ةساجنلا هب رهطي ال امك رهاطلا هب سجنتي الف «هيف كوكشم هنأل :لغبلا باعلو

 ٤٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ففخم سجن :فسوي يبأ دنعو ءامهدنع رهاط اممباعل نأل ؛لكشم اضيأ اذهو «ةبانجلاو



 اا را قير 3 ةراهطلا بانك

 هريغو .هلاوز قشي ام الإ هنيع لاوزب رهطي يئرملا سجنلاو .ربإلا سوؤرك حضتنا لوبو
 هرثأو

 TT .رصعني ال اميف فافجلا ثيلثتبو «ةرم لك رصعلاو اثالث لسغلاب

 ةرم لسغي يعفاشلا لاقو

 بجي ال ىح ربإلا سوؤر لثم اقلطم لوبلا نم هريغو فخلا ىلع حضتنت يلا ءازجألا يفع نعي] :حضتنا لوبو

 عاطتسي ال هنأل ؛هنع وفعم يأ [(نيكسم) .ءاوس ربإلا نم رحآلا بناحلاو سأرلاو ءاهعم ةالصلا زوحتو اهلسغ

 اذإ :فسوي يبأ نعو «كلذ نم عسوأ هللا وفع وحرن انإ :لاقف ءكلذ نع سابع نبا لكس دقو هنع عانتمالا

 نم رثكأ ناكل عمج ول لاحب وهو هعم ىلص نح لسغي مل نإو «هلسغ نم دب ال هرثأ یری ءيش لوبلا نم حضتنا
 هلف «ءاملا سجني ال :ليق نإ :انخياشم ضعب لاق ليلقلا ءاملا يف عقو ول بوثلا اذه نإ مث .ةالصلا داعأ مهردلا ردق

 وهو اا هو هلق سكت :ليق نإو ءاعيج ءاملا نع طقس.بوثلا نع طقس ال ةساجنلا هذه رابتغا نآل ؛هجو

 (صلختسم) .سجنتيف ءاملا يف جرح الو جرحلا عفدل ناك امنإ ةساجنلا رابتعا طوقس نأل ؛حصألا

 هتراهطو «فافحلا دعب هنيع ىري ام :ةيئرملاف «ةيئرم ريغو ةيئرم :نيبرض ىلع ةساجنلا نأ يعي :يئرملا سجنلاو

 نأل ؛اهلاوز قشي ام اهرثأ نم ىقيي نأ الإ ا a ؛اهنيع لاوزب

 جارختسالل هنم دب ال راركتلا نأل ؛اثالث لسغي نأ نأ اًمراهطف ةيئرم نيع ال تسيل يلا ةساجنلاو «عوفدم جرحلا

 دب ال مث ىلوأ ةققحتملا يفف «ةموهوملا ةساجنلا يف تارم ثالث لسغلاب رمأ جلع هنإف ءظقيتسملا ثيدح يف درو امك

 ةرلا فا فيرضعو ادل كلت اذإ :دمحم نعو ؛جرختسملا وه رصعلا نإف «ةياورلا رهاظ يف ةرم لك يف رصعلا نم

 ءاملا ريغ ءيش ىلإ هتلازإ يف جاتحي نأب هلاوز قشي يذلا رثألا يأ :هلاوز قشي ام الإ (صلختسم) .رهطت ةثلاثلا

 (ط) .اريثك ناك نإو هنع وفعم هنإف «نانشألاو نوباصلاك

 م و اب ا م جن ساس 1

 :قرط ىلع اهنم لك ريهطتو ءاهوحنو ديدحو بشحخو فزح :ماسقأ ةثالث يناوألا نأ ملعا :فافحلا ثيلغتبو

 هئازجأ يف ةساجنلا تلحدو ًاديدح ناك وأ رجح وأ فزح نم ءانإلا ناك نإف ءلسغو حسمو تحنو قرح

 نم ناك نإو < «لسغي ادق ناك نإو «تحني دید ناكر نسمح نم ناك قلو «لسغي اقيتع ناك نإو «قرحي

 ةساحن :"ىواتفلا ةدمع" فو اسي ا ناك نإو ,حسمب اليقص ناكو ءجاجز وأ صاصر وأ رفص وأ ساحن

 يف يلاوتلا ماقف ءرذعتم رصعلا نأل ؛رصعلاك ءارجإلاو ثالث ءاملا هيلع ىرجي ةبطرلا يفو «كرفت ريصحلا ىلع ةسباي

 نأب ةرم لك يف ففجيو ءرصعني ال ءيش يف تارم ثالث لسغي يأ "رصعني ال اميف" :هلوقو ءرصعلا ماقم لسغلا

 لاقو «فافحلا ثيلثتب ًاثالث رهاطلا ءاملاب هرم سجن ءامب نيكس هّوم ولو «سبيلا هل طرتشي الو «رطاقتلا عطقني

 [(نيكسم) .هلسغ وأ سجنلا عضوم حسم ا (حتف) .ةراهطلا ىلع ىوتفلاو ءأدبأ رهطي ال :دمحم

 نع غارفلا بلط :ءاجنتسالاو «حماست جرف ةزواحج وأ ضيح وحنل هضارتفا نم ليق امو ا ةدك ۇم ةنس

 a E a نق ما ل رار نعو وجنلا

 (حتف) .ءاجنتسا نيليبسلا ريغ نم جرخي ام ريهطت ىمسي الو «نطبلا نم جرح نإو



 ءاجنتسالا هب زوجي ام o٤ ةراهطلا باتك

 7 2 : دك فا 6. ر 97
 «جرحملا سجنلا زواج نإ بجو «بحا ءاملاب هلسغو .هدع ديف نس امو «قلنم رجح

 .رذعب الإ نيو ماعطو ثورو مظعب ال ,ءءاجنتسالا عضوم ءارو عناملا ردقلا ربتعيو
 هنع يهنلل فارسإ هنأل

 نم هيف دب ال هنإ :يعفاشلا لاق امك «ددعلا سفن ال ةنسلا هذه ةماقإ يف موزللا وه ىقنلا :ددع هيف نس امو
 داوعأ ةثالث وأ راجحأ ةثالثب جنتسيلف هتجاح مكدحأ ىتأ اذإ" :تِلع هلوقل ؛فرحأ ةثالث هل رجح وأ راجحأ ةثالث

 صيصنتلاو "جرح الف ال نمو ءنسحأ دقف لعف نم «رتويلف رمجتسا نم" :ةتلع هلوق انلو "تابشح ثالث وأ
 ضرف يعفاشلا دنع ددعلاو وو ام تا ةف أا نأ ىلع لومحم رخآلا ثيدحلا يف ثالثلا ركذ ىلع

 .ةروع فشك الب هنكمأ نإ «ءاملاب ءاجنتسالا عضوم يأ :هلسغو (هريغو حتف) .هتالص زوجت ال هكرت ول يح

 ؛[(ط «نيكسم) .اننامز يف ةنس لسغلا :ليقو «فشكلاب ًاقساف نوكيو ًاقلطم فشكلا مرح الإو «لضفأو] :بحأ

 «بدأ وهو ءءاملا مث راجحألا نوعبتي اوناك موق يف لزن ٠ .۸:ةبرتل) اوره و ب لاجر هيفإل :ىلاعت هلوق نأل

 زواجت اذإ ءاملاب لسغلا بجي يأ :خلإ بجيو .رهط دق هنأ هبلق يف عقت نأ ىلإ ءاملاب لسغيف ءاننامز يف ةنس :ليقو
 «سايقلا فالح ىلع ءاجنتسالا عضوم يف هب يفتكا هنأ الإ «ةساجنلل ليزم ريغ رجحلاب حسملا نأل ؛اهح رخت ةساجنلا

 اذكو «ةبانحلا لحأل دعقملا لسغ بوحول ؛ءاملاب ءاجنتسالا بجي ابنج ناكو زواجي مل ول اذكو «هريغ هيلع ساقي الف
 اذه مض ول ثيحب لقأ تناك ول ةساجنلا نأل ؛هب ديق :ءاجنتسالا عضوم (صلختسم «حتف) .ءاسفنلاو ضئاحلا
 (نيكسم) .هلسغ ضرفي :دمحم دنعو ءامهدنع ءاجنتسالا هيفكي مهردلا ردق نم رثكأ ريصي ءاجنتسالا عضوم ىلإ

 ءاجنتسالا مدع امأ [(نيكسم) .نجللا داز هنأل ؛مظعب ىجنتسي ال نعي "رجح وحنب" :هلوق ىلع فطع| :مظعب ال
 مظعلاب ءاجنتسالا نع كَما هنإ !هللا لوسر اي :اولاق مهتليل نجلا نم ةعامج هاتأ امل اكتلع يبنلا نألف ؛ثورلاو مظعلاب
 داز اهنإف ءماظعلاب الو «ثورلاب اوجنتست ال" :ككفع لاقف زر اهيف انل لج لام كل نو ةا تولز
 ولو اهرابدتسا اذكو طئاغلاو لوبلا يف ةلبقلا لابقتسا هركيو .مهباودل فلع ثورلاو ؛مهل ماظعلا نإ يعي "مكناوخإ

 يف طئاغلاو لوبلا هركيو ؛"اهوربدتست الو اهولبقتست الو «هللا ةلبق اومظعف طئاغلا متيتأ اذإ" :الكقع هلوقل ؛ناينبلا يف

 نإف «رذعب الإ امئاق لوبلاو ءامهيلع ملكتلاو رمثم رجش تحتو «قيرطلاو هيف نوحيرستي موق لظ يأ «لظلاو ءاملا
 «برعلا ةداع ىلع بلصلا عجو نم هب ىفشتسا عي «هبلص يف عجول امئاق لاب يلع هنأل ؛هب سأب الف رذعب ناك

 «عباصألا عيمجب ال هعباصأ طسوأب يجنتسي الجر يجنتسملا ناك نإف رجحلا وأ ءاملاب ناك ءاوس هراسيب يجنتسيو

 ءاعبت لحما ةراهطب رهطت ديلا مث «ضعبلا دنع لجرلاك يهو «ضعبلا دنع عباصألا سوؤرب يجنتست ةأرما تناك نإو
 هدعبو ةساجنلا هب برشتت الث ءهلبق هدي لسغ بحتسيو زجع اذإ الإ .جرحملا نعو اهنع ةحئارلا ةلازإ طرتشيو

 مددقتو «ةيمستلاو ةذاعتسالا ميدقت بحتسيو دقت يبلا نع يورم وه امك ضرألا ىلع اهحسم بحتسيو «ةغلابم
 ىذألا نع بهذأ يذلا هلل دمحلا" هحورخ دعب لوقي نأو «جورخلا يف ئميلاو «لوحدلا يف ىرسيلا لحرلا
 41/١[ :قئاقحلا زمر] .سجنلا ليزي ال سجنلا نأل :ثورو (هريغو حتف) ."ينافاعو

 بحللاو رعشلاو رجشلا قروو فرخب الو .هريغو لشلاك راسيلا يف رذعب الإ نيميلاب يجنتسي ال يأ :رذعب الإ
 .بوصغم ءام أضوت اذإ امك اهريغ يف نعمل ةهاركلا نأل ؛زاج ءايشألا هذمم ىجنتسا ولو



 ةالصلا تيقاوم هه ةالصلا باتك

 ةالصلا باتك

 [ةالصلا تيقاوم]

 لظلا غولب ىلإ لاوزلا نم رهظلاو نبع هيل ا ا ا و
 ءيش لك لظ ي هتالص ي

 اهوجو ببسو «طورشملا نايب يف عرش ةالصلل اطرش تناك يلا ةراهطلا نايب نم غرف امل] :ةالصلا باتك

 لصو# :ىلاعت هللا لاق ءةمحرلاو و ءانثلاو ءاعدلل مسا :ةغللا يف ةالصلا [(ط «ع) .الوأ هنيبف «تقولا

 «ءانثلا يه :ليق (05:بارحألا) بتلا ىلع ىلع َنوُلَصُي هَيكَئالَمَو هللا ن :لاقو مه عدا يأ «(١٠١:ةبوتلا) 4(ْمِهْيلَع

 (۷٠٠:ةرقبلا) رهبر نم ٌتاَوَلص ْمِهْيَلَع كيو :لاقو «كتءارقب يأ ٠ :ءارسإلا) كتالصب ٌرهجت الوم :لاقو

 ءانثلا نم اهدوعق يفو «ةءارقلا نم اهمايق يف امل اه تيم .ةصوصخملا ةدوهعملا ناكرألا :اعرشو «ةمحر يأ

 عبسل تبسلا ةليل يهو جارعملا ةليل تضرف .رحأ لاوقأ ةيمستلا هجو يف ليقو «ةمحرلا نم اهلعافلو «ءاعدلاو

 سمشلا عولط لبق ةالص :نيتالص كلذ لبق تناكو ءارهش رشع ةينامثب ةرجه لا لبق ناضمر نم تلح ةرشع

 اهنأل ؛تقولا اهوجو ببسو «ىفخي ال امك عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب تباث اهتيضرفو ءامورغ لبق ةالصو

 ةدعقلاو ءدوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا :ةعبرأ ةيلصألا اهناكرأو ءامياب يف ءيحت اهطورشو «هيلإ فاضت

 ناك املو «ةرحآلا يف باوثلا لينو ايندلا يف ةمذلا نع بوحولا طوقس اهمكحو ٍءىلصأ نكرب تسيل يل ةريخآلا

 (هريغو صلختسم) .خلإ رجفلا تقو ف و ف انك ها لا

 سيل ًالوط قفألا يف ودبي يذلا ليطتسملاو «قفألا يف ضرتعملا ضايبلا وه «قداصلا حبصلا :خلإ رجفلا تقو
 لالب ناذأ مكنرغي ال" :اتفع هلوقل ؛موصلا يف عامجلاو برشلاو لكألا مرحي الو ,ةملظ هدعب نوكي هنإف «حبصب

 امنإو سمشلا عولط لبق رجفلا تقو رحآو ءرشتنملا يأ ,"قفألا يف ريطتسملا وه رجفلا اغإو «ليطتسملا رجفلاو

 يف رحفلا يف هلو يبلا ّمأ هنإف لع ليئربح ةمامإ هيف لصألاو .هرخآو هلوأ يف فالتخالا مدعل ءرجفلا تقو مدق

 نيتقولا نيذه نيب ام" :لاق مث «علطت سمشلا داكت اد نأ ني يناثلا يفو «يناثلا رجفلا علط نيح لوألا مويلا

 ةمامإل ؛سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأ يأ :خإ لاوزلا نم رهظلاو (صلختسم) ."كتمألو كل تقو

 ىوس هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ ةفينح يبأ دنع تقولا رحآو «سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا يف كتف ليربج

 ةمامإ نأ :مهل «يعفاشلاو رفز لوق وهو «هنع ةياور وهو «ءيفلا ىوس هلثم ءيش لظ راص اذإ :الاقو «لاوزلا ءيف
 اذه يف ناك يناثلا مويلا يف هتمامإف ءتقولا رخآ يف ناك يناثلا قو «تقولا لوأ يف ناك لوألا مويلا يف ليربح

 دشأو "منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ءرهظلاب اودربأ" :لتفع هلوق ةفينح يبألو ءرهظلا تقو رخآ هنأ ملعف «تقولا

 - ءيشلا نزوب - ءيفلاو .امهوق ىلع نامزلا اذه يف امهريغو نيمرحلا يف ىوتفلاو «تقولا اذه يف مهرايد يف رحلا

 ضعب يف هنأل ؛لاوزلا ءيق يئثتسا امنإو «عحر يأ «قرشملا ىلإ برغملا نم ءاف هنأل يمس ؛لاوزلا ليبق لظلا وه

 (صلختسم «حتف) .نيلثم وأ ًالثم نوكي تاقوألا ضعب يف عضاوملا



 كد یف ز م س

 وهو ,قفشلا بورغ ىلإ هنم برغملاو «بورغلا ىلإ هنم رصعلاو .ءيفلا یوس هيلثم

 .بيترتلل ءاشعلا ىلع مدقي الو « ا ىلإ NT ءاشعلاو «ضايبلا

E SE E 
 ءيش لك لظ راص اذإ هدنعف «نيلوقلا فالتخا ىلع رهظلا تقو جرح اذإ رصعلا تقو لوأ يأ :خلإ هنم رصعلاو

 فالتحالاف ءرصعلا تقو لدي هلثم ءيش لك لظ راص اذإ امهدنعو ءرصعلا تقو لحديو رهظلا تقو جرخي هيلثم
 لك لظ راص اذإ :ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفو .بهذملا رهاظ وهو ءرهظلا تقو رحآو رصعلا تقو لوأ يل تباث
 امك لمهم تقو امهنيب ناكف «هيلثم ءيش لك لظ ريصي يح رصعلا تقو لحدي الو ءرهظلا تقو ج رخي هلثم ءيش

 .قافتا رهظلا تقو جورح يقو ءرصعلا تقو لوحد ين فالتحالا نوكي اذه ىلعف رهظلاو رجفلا نيب
 سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم" :## هلوقل ؛سمشلا بورغ ليبق نامز يأ :بورغلا ىلإ
 تقو رحآ :دايز نب نسحلا لاقو (صلختسم) .سمشلا برغت مل ام رصعلا تقو رخآ نأ هنم ملعف ,"اهكردأ دقف

 بورغلا نم برغملا تقو لوأ يأ ءرصعلا ىلع فطع رجلاب : هنم برغملاو (ط) .سمشلا رفصت نيح رصعلا
 هلوق انلو ."قفألا دوسا اذإ برغملا تقو" :اتفع هلوق هل «يعفاشلل افالخ قفشلا بورغ دنع تقولا رخآو «فالح الب

 ىقد رمع نبا ىلع فوقوم هاور امو «"قفشلا بيغت نيح اهتقو رخآو «سمشلا تبرغ اذإ برغملا تقو لوأ" :#ع
 :الكع هلوقل ؛يعفاشلا لوق وهو «ةرمحلا وه :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةرمحلا دعب قفألا يف يذلا ضايبلا وه قفشلا مث

 ناسللا لهأ قافتال ؛ةرمحلا وه قفشلا نأ هب ىفملا :"نيعملا حتف" يف لاقو (صلختسم «نيع) ."ةرمحلا وه قفشلا"

 .ةرمحلا ىلع قفشلا ةباحصلا ةماع لمح نم هدنع تبث امل هيلإ عحر مامإلا نأ لقن يح هيلع

 ثالثب ردقم :ليقو «تاعكر سمخو ةماقإلاو ناذألاو ءوضولا ردقب ردقم اهتقو :يعفاشلا لاقو :قفشلا بورغ
 هبو «ةرمحلا وه :ةفينح يبأ نع ةياورو يعفاشلا لوق وهو الاقو «ةرمحلا دعب يذلا :ضايبلا وهو .هدنع تاعكر

 :هتقع هلوقل ؛قداصلا حبصلا ىلإ قفشلا بورغ نم رتولاو ءاشعلا تقو لوأ يأ :رتولاو ءاشعلاو (نيكسم) .قفي

 تقو لوأ :الاقو «ليللا ثلث باهذب هريدقت يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو «"رجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رحآو"
 ف ركذ امو «"رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا دعب اهولصف" :رتولا يف لع هلوقل ؛رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا دعب رتولا
 (صلحختسم «نيكسم) .ةفينح يبأ لوق وه نتملا يف ركذ امو ءامهوق وهف ءاشعلا دعب رتولا تقو لوأ :رصتخملا
 :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ءاشعلا تقو رتولا تقو نأ ملعا [(ط) .ةتئافلا ىلع ةيتقولا مدقت ال امك] :بيترتلل

 نيتالصلا نيب عمج نم تقولاو «بحاو رتولا هدنعف «هتفص يف فالتحالا ىلع ءانب اذهو «ءاشعلا دعب هتقو

 ؛ديزم رتولا نألو «ةفرعب عمجلا تالصو «ةتئافلاو تقولا ةالصك امهدحأ مدقتب رمأ نإو ءامهتقو وهف نيتبحاولا

 :امهدنعو ءديزمل ىلع ضرف هيلع ديزملا مدقتو «هيلع ديزم ءاشعلاو ,"رتولا يهو ةالص مكيلع داز" :اكتفع هلوقل

 ؛هدنع ءاشعلا لبق رتولا ءادأ زوجي الف ءرهظلا يعكر ك ءاشعلا دعب هتقو لخديف ءءاشعلا دعب تعرش ةنس رتولا

 (صلختسم) .ءاشعلل عبت هنأل ؛امهدنعو «بيترتلل



 ةالصلل ةبودنملا تاقوألا هاب ةالصلا باتك

E نمو 
 و ءاشعلا يأ

 [ةالصلل ةبودنملا تاقوألا]
 ف

 E «ثلثلا ىلإ ءاشعلاو ريغتت مل ام رصعلاو فيصلا رهظو رجفلا ريخأت بدنو

 (ط) .راغلبك رجفلا علط سمشلا تبرغ اذإ ةدلبب ناك نأب ءرتولاو ءاشعلا يأ :امهيتقو

 يناولحلا ةمئألا سمه ىلع راغلب نم ىوتف درو هنأ :"ةيريهظلا ىواتف" ينو «تقولاو بوجولا ببس مدعل :ابجي ل
 درو مث «"ءاشعلا ءاضق بوجوب مكيلع" :بتكف «ةنسلا يلايل رصقأ يف قفشلا ةبوبيغ لبق علطي اهيف رجفلا نأب
 هلأسي نم لسرأف ةمئألا سمه هباوج غلبو «بوحولا مدعب ىفأف يلاقبلا نيدلا فيس ريبكلا خيشلا ىلع مزراوخب
 :لاقف خيشلا هب نسحأف ؟رفكي له «ةدحاو سمخلا تاولصلا نم طقسأ نميف لوقت ام :مزراوحخ عماجب ةماع يف

 لحم تاوفل ثالث :لاقف ؟هئوضو ضئارف مكف «نيبعكلا نم هالحر وأ نيقفرملا نم هادي تعطق نميف لوقت ام
 (صلختسم «نيكسم) .هيف هقفاوو هنسحتساف هباوح يناولحلا غلبف «ةسماخلا ةالصلا كلذك :لاقف «عبارلا

 لوأ" :#عء هلوقل ؛ةالص لك يف ليجعتلا بحتسي :يعفاشلا لاقو ءاهلك ةنمزألا يف يأ :رجفلا ريخأت بدنو

 "رحألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ" :ةتفع هلوق :انلو "هللا وفع هرحآو «هللا ةمحر هطسوو هللا ناوضر هتقو
 نوكت نأ ةفاخم سمشلا ىأارتن نحنو رجفلا انب يلصي بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق هيبأ نع ديزي نب دواد نعو

 ,ةعامجلا لضف كاردإ يف فيعضلا وأ مئانلا ىلع لاحلا عيسوتو «ةعامجلا ريثكت رافسإلا يف نألو «تعلط دق

 (حتف) .لقنلا لهأ دنع ثيدحلا ركنم وهو ءايركز نب ميهاربإ هيف نأل ؛حيحص ريغ هب لدتسا امو
 جاحلل الإ ءدسف ول ةراهطب هديعي مث ةيآ نيعبرأ لتري ثيحب اهلك ةنمزألا يف ةالص ريخأت يأ :رجفلا ريخأت
 حيف نم رحلا ةدش نإف «فيصلا يف رهظلاب اودربأ" :8ع هلوقل :فيصلا رهظو (ط) .لضفأ سيلغتلاف ةفلدزم

 «فيصلا يف اهدربيو ءاتشلا يف - اهلجعي يأ - رهظلا ركبي ناك ع هنأ :كلام نب سنأ ىور الو "منهج

 ةيؤر يف نيعلا راحت ال نأب سمشلا يأ | :ريغتت مل ام (صلختسم «حتف) .لثملا لبق ىلصي نأ ريخأتلا دحو

 نيعلا راحت ال نأب فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع صرقلا ريغتل ةربعلاو [(ط) .اعرحت هركي ريغتلا ىلإ ريخأتلاو ءاهصرق
 ءرادحلا ىلع عقي يذلا ءوضلا ريغتل ةربع الو «حصألا وهو ةريح رصبلل لصحي الف «هءوض بهذي ينعي «صرقلا يف
 نکو افا ةوركم ءادألا :ليفو هوم رف ءاذألا امأ هك نيفشلا ت لإ والو

 [(ط) .اعرحت هوركم رذع الب ريخألا فصنلا ىلإو «حابم فصنلا ىلإ ريخأتلاو ليللا ثلث يأ ] :ثلثلا ىلإ
 الإو ,ةجاح ريغب اهدعب ثيدحلاو «ةعامجلا توف ىشخي نمل ءادألا لبق مونلا هركيو :"ةيادحلا" يف اذك .ةعامجلا ليلقتل

 دعب مالكلا هركيو «سرعلاو فيضلا عم ثيدحلاو هقفلا ةركاذمو نيحلاصلا تاياكحو ركذلاو نآرقلا ةءارقك ءالف

 تقو ىلإ رصعلاو «ليللا فصن ىلإ داز ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو .مالكلا هل زاج رجفلا ىلص اذإو «حبصلا راجفنا
 (حتف) .اميرحت هركي موحنلا كابتشا ىلإ برغملاو ءسمشلا رارفصا



 ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا هم ةالصلا باتك

 نيع اهيف امو ,برغملاو ءاتشلا رهظ ليجعتو «هابتنالاب قثي نمل ليللا رحأ ىلإ رتولاو
 تقو لك يف هريخأت بدن يأ

 .هيف هريغ رحخؤيو نيك موي

 | ةالصلا اهيف هركت ل تلا

 0 ءاوتسالاو عولطلا دنع ةزانجلا ةالصو ةوالتلا ةدجسو ةالصلا نع عنمو

 نإو ؛"ارتو ليللاب مكتالص رحآ اولعجا" :#تلع هلوقل ؛ليللا رحآ يف هابتنالا ىلع دمتعي نمل رتولا ريخأت بدن يأ :قثي نمل

 ليللا رخآ نم مايقب قثو نمو «'دقريل مث «رتويلف ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاح مكيأ" :التفع هلوقل ؛مونلا لبق رتوأ قثي مل
 زمر] (هريغو حتف) .مونلا لبق رتولاب ةريره يبأل دي يبلا ةيصو ثيدحلو ؛ةروضحم ليللا ةءارق نإف «هرحآ نم رتويلف
 .لجع ءاتشلا ناك اذإو «ةالصلاب دربأ رحلا ناك اذإ كع هنأ :يور امل :ءاتشلا رهظ ليجعتو 45/١[ :قئاقحلا

 «ةهاركلا مدع حصألاو «فالح ةءارقلا ليوطتب ةهاركلا يقو «هوحنو رفسك رذع نم الإ اهريخأت ةهاركل يأ :برغملاو

 (حتف) ."موجنلا كبتشت يح برغملا اورخؤي مل ام ريخب ىمأ لازت ال" :الكفع هلوقل ؛موجنلا كابتشا ىلإ اهريحأت هركيو

 ببسو «ميغ موي اهليجعت بدن ءاشعلاو رصعلا وهو «نيع فرح اهئامسأ لئاوأ يف يلا تاقوألا يأ :لإ اهيف امو
 ناذألا مكحو «ءاشعلا يف ةعامحلا لقتو «ريغتلا يف رصعلا عقت الل ؛ميغ موي يف ءاشعلاو رصعلا يف ليجعتلا بابحتسا

 ةرثك ىحري رجفلا يف نأل ؛برغملاو رهظلاو رجفلا رخؤي ميغلا موي يفو ءدحاو ريخأتلاو ليجعتلا يف ةالصلاو

 (حتف) .هلبق وأ بورغلا نيح هئادأ فوخ برغملا فو «لاوزلا لبق هعوقو فوح رهظلا يفو «ةعامجلا

 (ط) .ميغلا موي يف برغملاو رهظلاو رجفلاك هيف نيع ال ام ريخأت بحتسيو يأ :هريغ
 (ع) .تناك ةالص يأ ءاضقو ءادأ :ةالصلا نع (ط) .يهنلل ميرحت عنم فلكملا :عنمو

 دجسي نأ هركي ]١١5/1[: "قئافلا رهنلا" يف نكل ,ركشلا ةدجس فالخب ءوهسلا ةدجس اذكو :ةوالتلا ةدجسو

 تاولصلا بقع لعفي ام امأو :"جارعملا" يفو «هريغ يف هركي الو «هيف لفنلا هركي يذلا تقولا يف ةالصلا دعب اركش

 (حتف) .ةنس وأ ةبحاو اهنأ نودقتعي ماوعلا نأل ؛اعامجإ هوركمف ةدجسلا نم

 ٠١/١ ٤[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا تقولا يف ترضح لا :ةزانجلا ةالصو

 فسوي يبأ نعو «تدسف رجفلا ةالص يف وهو ءسمشلا تعلط ولف «نيحر وأ حمر ردق عفترت مل نأب :عولطلا دنع
 .هتالص متأ سمشلا تعفترا اذإ نح ربصي نكلو «دسفت ال اهنأ

 بقع وه امنإ سمشلا لاوز نأ ىفخي الو ءسمشلا لوزت نأ ىلإ راهنلا فاصتنا دنع هوركملا تقولا :اولاق :ءاوتسالاو
 يف اهتميرحت عقت ثيحب ةالصلا زوحت ال هنأ دارملا لعلف ءةالصلا ءادأ نكمي ال نامزلا نم ردقلا اذه فو «راهنلا فاصتنا

 (حتف) .اعامجإ لاوزلا تقو ةالصلا ةهارك مدعل ؛لاوزلا تقوب ريبعتلا نم ىلوأ ءاوتسالاب ريبعتلاو «نامزلا اذه



 ةالصلا اهيف هركت يلا تاقوألا 8 ةالصلا باتك

 فا٠ط

 (ةتئاف ءاضق نع ال ءرصعلاو رجفلا ةالص دعب لفنتلا نعو .هموي رصع الإ بورغلاو
 نيتقولا نيذه يف عنم ال

 POE E EEE رجفلا ع ولط دعبو «ةزانج ةالصو ةوالت ةدجسو

 هنأ رماع نب ةبقع ثيدحل ؛ةئالثلا تاقوألا هذه يف ةزانجلا ةالصو ةوالتلا ةدجسو ةالصلا زوجي ال يأ :بورغلاو

 دنعو «عفترت نح سمشلا عولط دنع :اناتوم اهيف ربقن نأو ءاهيف يلصن نأ ديو هللا لوسر انام تاقوأ ةثالث :لاق

 ذإ ؛ةزانحلا ةالص "ربقن نأ" :هلوق نم دارملاو (ملسم هاور) «برغت ىح بورغلل فيضت نيحو «لوزت ىح اهاوز

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم" :التلع هلوقل ؛تاقوألا هذه يف تئاوفلا ءاضق هركي ال :يعفاشلا لاقو «هوركم ريغ نفدلا
 يب اي" :83ع هلوقل ؛ةكمب تاعاسلا هذه يف هركي ال هدنع لفاونلا اذكو ."اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف

 عرشلا نأ :هنع باوجللاو "راف وأ ليل نم ءاش ةعاس ّيأ يف ىلصو «تيبلا اذه فاط ًادحأ اوعنمت ال !فانم دبع
 ؛ءاوتسالا تقو ةعمجلا موي لفنلا ةحابإ :فسوي يبأ نعو «فانم دبع نب ئثتساو «تاقوألا هذه يف ةالصلا نع ىف

 ةدجس وأ ةزانحلا ةالص نع يهنلاب دارملاو ءاهنع يم كلذلو ؛ةالصلا نعم يف ةوالتلا ةدجسو ءانيور ام هيلع ةجحلاو

 «كلذك تيدأف هوركملا تقولا يف عورشلاب ةصقان تبجو األ ؛هتأزجأ اهدجس وأ اهالص ول يح «ةهاركلا ةوالتلا

 (صلختسم) .ناصقنلاب ىدؤي الف «ةلماك تعرش األ ؛الصأ زوجي الف تئاوفلا ءاضق امأو

 ةوالت ةدجسك اهيف تئافلا بجاولاو ضرفلا ءاضق زوجي الو «هركيو زوجي تاقوألا هذه يف عوطتلا نأ ملعاو

 ةزانجلا ىلع يلصي نأ :رحبلا يقو «زاوجلا مدعو ةهاركلا لوانتي عنملاف ءرتوكو هوركم ريغ تقو يف ةوالتب تبحو
 تيدأ اهألو ؛ثيدحلا "تتأ ةزانج :نرحؤي ال ثالث" :الكيع هلوقل ؛اهرخؤي الو «ةثالثلا تاقوألا ف ترضح اذإ

 ةهاركلا نم اوركذ ام نأ رهاظلاو ءانركذ امل هوركم ريخأتلاو ءلضفأ وهو ءروضحلاب بوحولا ذإ ؛تبجو امك

 لبق اهالت اذإ ةوالتلا ةدجسب دارملا اذكو «هوركم تقو يف اهيلع ىلصو لماك تقو يق ترضح اذإ ام ىلع لومحم
 لضفألا نكل «ةهارك ريغ نم اهؤادأ زاج اهيف الت اذإ امأو «ناصقنلاب ىدأتت الف ةلماك تبحو األ ؛تاقوألا هذه

 (حتف) .ريخأتلاب توفت ال األ ؛بحتسملا تقولا ىلإ ريخأتلا

 رصع زوجي ال ىح تبحو امك اهادأ هنألو ؛بورغلا ليبق حصت هموي رصع نإف «عنم نم ءانثتسا] :هموي رصع الإ
 نأ امهنيب قرفلاو «عولطلاب لطبيف هموي رجف امأو ءزوجي هنإف [(ع «ف ءط) .صقانلاب ىدأتي ال لماكلا نأل ؛هسمأ
 لماك هلك رجفلا تقوو «تبحو امك اهادأ هيف اهادأ اذإف «صقان ريغتلا تقو وهو «تقولا رخآ رصعلا يف ببسلا

 :يعفاشلا لاقو ءال وأ ببس هل ناك ءاوس اقلطم يأ :لفنتلا نعو (هياده) .عولطلا ءرطب لطبتف «ةلماك تبجوف
 «ةروذنملاو ةتقوملا ننسلاو دجسملا ةيحتو فاوطلا يعكر هب دارأو «ةهارك الب زئاح ببس هل ناك اذإ امهدعب لفنتلا نإ

 ةالص ال" :3#ء هلوقل هتالص دعبو يأ :رصعلاو رجفلا ةالص دعب (حتف) .هوركم هدنع أضيأ هنإف لفنلا ءادتبا امأ

 وهو «ملسمو يراحبلا هاور "سمشلا برغت ىح رصعلا ةالص دعب ةالص الو «سمشلا علطت ىح رجفلا ةالص دعب
 (ع) .فاوطلا يعكر و دجسملا ةيحتك ببس هل يذلا لفنلا هزيوحب يف يعفاشلا ىلع ةجح



 ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقرألا 5 ةالصلا باتك

 يف نيتالصلا نيب ا نعو ةطخلا تقوو برغملا لبقو ,رجفلا ةنس نم رثكأب

 دعب تقو
 دحاو

 305 يلا نألو ؛"نيتعكر الإ حبصلا دعب ةالص ال !الأ مكبئاغ مكدهاش غلبيل" :ككلع هلوقل :رجفلا ةنس نم رثكأب

 ةنس نع موقي ال هنأ حصألاف ؛علط مث رجفلا عولط لبق لفنلا يف عرش ولو «ةالصلا ىلع هصرح عم امهيلع دزي م
 (حتف) .دصق نع ال ناك هيف عورشلا نأل ؛هعطقي الو رجفلا

 زوجيف «لفنلا ةالصلا نم دارملاو (يناربطلا هاور) ."نيتعكر الإ ةالص ال رجفلا علط اذإ" :اكتفع هلوقل :رجفلا ةنس

 ىلصي :يعفاشلا لاقو «برغملا ريخأت نم هيف امل ؛سمشلا بورغ دعب يأ : بارغملا لبقو (نيكسم) .تئاوفلا ءاضق

 (ع) .هدنع ةنس يهو برغملا لبق نيتعكر

 متح وأ جح وأ ءاقستسا وأ ديع وأ ةعمج ةبطخ تناك ءاوسو الفن وأ هس تناك ارس اقلطم يأ -ةيظخلا تقوو

 (حتف) .عامتسالا نع لغتشيف «بحاو بطنخلا رئاس ىلإ عامتسالاو «حاكن وأ نآرق
 الإ اهتقول الإ طق ةالص جلع ىلص ام !هريغ هلإ ال يذلاو :دوعسم نبا نع يور امل :نيتالصلا نيب عمجلا نعو

 نيب عمجللا زاوج يضتقي امن التل هنع درو امف «عمجب ءاشعلاو برغملا نيبو «ةفرعب رصعلاو رهظلا نيب عمج «نيتالص

 نيب عمجي :يعفاشلا لاقو «ةيناثلا لجعو ىلوألا رحأ نأب يروصلا عمجلا ىلع لومحم هوحنو ضرم رذعل نيتالص

 نيبو كوبت رفس يف رصعلاو رهظلا نيب عمج التف هنأ هل «رطملاو رفسلا رذعب ءاشعلاو برغملا نيبو ءرصعلاو رهظلا

 هاور ام ليوأتو «"رئابكلا نم اباب ىتأ دقف نيتالصلا نيب عمج نم" :اكتفع هلوق اضيأو ءانيور ام :انلو ءاشعلاو برغملا
 :كلام لاقو ءاهتقو لوأ يف رصعلا ىدأو اهتقو رخآ ىلإ رهظلا رحأ نأب اتقو ال ًالعف رصعلاو رهظلا نيب عمج التف هنأ

 :هلوقبو ءانركذ امك العف امهنيب عمجلا نع "تقو يف" :هلوقب زرتحاو ءامهلثم دا غو, اضن لحول عمجلا زوجي

 ضرفلا مدق ول دسف امهريغ يف عمج نإف ءرذع هيف نكي مل نإو زوجي كلذ نإف «ةفلدزمو ةفرع يف عمجلا نع "رذعب

 كلذ هبجوي ام عيمج مزتلي نأ طرشب جاحلل اميسال رفاسملل يعفاشلا ديلقتب سأب الو .هسكع ىلع مرحو هتقو ىلع
 (حتف) .عامجإلاب لطاب نيبهذملا نم طلتحملا مكحلا نأ امل ؛مامإلا

 147/١[ :قئاقحلا زمر .ضرم وأ لحو وأ رطم وأ رفسك :رذعب



 ناذألا باب ۱ ةالصلا باتك

 ناذألا باب

 EEE SA حالفلا دعب ديزيو ؛نححو عيجرت الب ضئارفلل نس

 تقولا ققحت ىلع ًافوقوم ناك الو ءصوصخنملا هجولا ىلع مالعإلا :عرشلا يقو «مالعإلا :ةغللا يف وه] :ناذألا

 هجو ىلع ابلاغ مالعإ عرشلا يف وه [(نيكسم) .هنع هرخأ مدقم ببسلاو ةيببسلا نعم نم تقولا يف ناك امل
 و نكي لو (قاسا امك ةئاعللو ةعبخلا موي بيطخلا يدي نيب عقاولا ناذألا دري المل ؛"ابلاغ" :انلق امنإو ءصوصخم

 ينو .ًالوأ ءاروزلا ىلع هثدحأ ف نامثع نمز ناك املف «ربنملا يدي نيب ةرم الإ امنت رمع و ركب يبأو ك هنمز
 نم رصم ىلع اريمأ ناك يذلا يباحصلا فلح نب ةملسم دحاسملا يف نيذأتلا لحم يأ ةرانملا ثدحأ نم لوأ ةعمدلا

 (حتف) .م0# ةيواعم بناح

 :[111/1] "رهنلا" يفو لإ "اميقأو انذأف" :هلوق نم يور ام ىلع هب د هرمأل بحاو هنإ :ليقو :ضئارفلل نس
 ةدلب لهأ هكرت ول :لاق هنأ دمحم نعو «كرتلاب مثإلا قوحل يف بجاولا مكح يف ةدكؤملا ةنسلا نإف «نابراقتم نالوقلا

 نيديعلا ةالصو رتولا نود ةعمجلاو سمخلا بتاورلا يأ :ضئارفلل (حتف) .هتبرضل دحاو هكرت ولو «هيلع مهتلتاقل
 «دجاسملا يف ةادؤملا تايتقولا ضئارفلاب دارأو «لفاونلاو ننسلاو ءاقستسالاو ةزانجلاو فوسخلاو فوسكلاو

 (حتف) .ةعامجلا ةالص دعب دجسملا يق وأ هتيب يف لصمل امهكرت هركي ال هنأل ؛تويبلا يف ةادؤملا تايتقولل نسي الف
 اندنع ناذألا ةنس نم وه سيلف [(ط) .هتوص امه عفريف عحري مث هتوص نيتداهشلاب ضفخي نأ وهو] :عيجرت الب

 ؛عيجرت ريغ نم ديز نب هللا دبع ثيدح :انلو «كلذب رمأ كع هنأ ةروذحم يبأ ثيدح :امهل «يعفاشلاو كلاملل ًافالخ
 ناكف ةروذحم يبأل يلع هنيقلت امأو ع يفوت نأ ىلإ عيجرت ريغ نم رفسلاو رضحلا يف تع هترضحب لالب ناذأو

 هساق ؛نيترم كلام دنعو «تاريبكت عبرأ عورشلا يف ريبكتلا نأ هنيبو اننيب يناثلا فالتحالاو ءاعيحرت هنظف اميلعت

 هيف ريبكتلا ناك اذإ كلذك نوكي نلو «ةملك رشع عست ناذألا نأ ةروذحم يبأ ثيدح :انلو «نيتداهشلا ةملكب

 :"ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال" ةنيدملا لهأ لوق ىلعو ءاندنع "هللا الإ هلإ ال" ناذألا رحآ نأ ثلاثلا فالتحالاو «نيترم

 (حتف) .اذه انموي ىلإ سانلا هثراوت يذلا روهشملا ىلع هلثم يف دامتعالاو

 نعم هيف ةهاركلاو ءدملا لاحدإب سأب الف امهيف امأ «نيتلعيحلا نود يه امنإ ناذألا يف نحللا ةهارك نأ ملعا :نحلو

 (حتف) .كش الب بولطم رمأ هنأل ؛الف توصلا نيسحت درحب امأ «ةيعبرحت ءادألا يف هل زوجي امع فورحلا جارحإ

 لوسرلا نإ :ةشئاع تلاقف !هللا لوسر اي ةالصلا :لاقف «ناذألا دعب ةشئاع ةرجحب ءاج الالب نأ هلصأو :حإ ديريو

 :سنأ نع يئاسنلا جرحأو «'"كناذآ يف هلعجا" :لاقو هنسحتساف هتربحأ هبتنا املف «مونلا نم ريح ةالصلا :لاقف «مئان

 (حتف) ."مونلا نم ريخ ةالصلا" :لاق «"حالفلا ىلع يح" :رجفلا ناذأ يف نذؤملا لاق اذإ ةنسلا نم



 ناذألا باب “۲ ةالصلا باتك

 اهحالف دعب ديزيو .هلثم ةماقإلاو «نيتّرم "مونلا نم ٌريخ ةالصلا" رجفلا ناذأ يف
 ةماقإلا يأ نذؤملا

 : كا مم كسا سا اا
 ملكتي الو «ةلبقلا امي لبقتسيو ءاهيف ردحيو «هيف لسرتيو نيتّرم ةالصلا تماق دق

 نذوملا يأ ةماقإلاو ناذألاب يأ 5 1

 00 SS ,حالفلاو ةالصلاب الا و انيمب تفتليو امهيف
 لوحي يأ ةماقإلاو ناذألا يف يأ

 صح امك مالعإلا ةدايزب صخف «مهتلفغو سانلا مون لاح يف ىدؤي هنأل ؛هب رجفلا صحو :رجفلا ناذأ يف

 يف عبرأ هنإف ءريبكتلا ريغ ئثم ئثم ناذألا لثم يأ :هلثم ةماقإلاو (نيكسم) .ةعامجلا مهتوفت المل ةءارقلاب ليوطتلاب

 ام :انلو «ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ رمأ ًالالب نأ يور امل ؛ىدارف هيقابو ىثم ريبكتلا :يعفاشلا لاقو «ع ورشلا
 نذؤي دي هللا لوسر دعب لالب ناكو «كلذك ماقأ لزانلا كلملاو «يفوت نأ ىلإ ةماقإلا ئيثي ناك هنأ لالب نع رهتشا
 يبلا ريغ رمآلا نوكي نأ لمتحيف «رمآلا ركذي مل هنأل ؛هاور اميف يعفاشلل ةجح الو «راثآلا رتاوتب نثم ميقيو نثم

E:(ط) .ىدارف ىدارف :يعفاشلا لاقو «ئثم ئثم ناذألا لثم :هلشم (حتف) .اضيأ هرمأل لثتما الالب نأ هيف نيبو  

 ءءامسلا نم لزن اًصخش تيأر ذإ ناظقيلاو مئانلا نيب تنك ينإ :ديز نب هللا دبع لوقل :خلإ اهحالف دعب ديزيو

 ءانتالص دنع هب برضن :تلق ؟هب عنصت ام :لاقف ؟اذه يعيبتأ :تلقف «سوقانلا هبش هدي يفو ءنارضحأ نابوث هيلعو

 مث «ةئينه ثكم مث «نذأف ةلبقلا لبقتسم طئاح عطق ىلع ماقف !معن :تلقف ؟اذه نم ريح وه ام ىلع كلدأ الأ :لاقف

 (حتف) .ةالصلا تماق دق :هرخآ يف دازو «ىلوألا هتلاقم لثم لاقف «ماق

 اذإو «كناذأ يف لسرتف تنذأ اذإ !لالب اي" :ٌهلك هلوقل [(ع) .هتاملك نيب ناذألا يف لصفي يأ ] :خلإ لسرتيو

 ؛ال ًاناذأ ةماقإلا لعج ولو «هداعأ ةماقإ ناذألا لعج ول :ةيريهظلا فو ؛عرسأ يأ "رصنا" نزو ىلع "ردحاف تمقأ
 (نيعملا حتف) .ةماقإلا نود ةعمحلا مويل رظنلاب يأ ع ورشم ناذألا راركت نأل

 وأ امهيف لسرت ول يح نابودنم امهو «ةعرسلا ليبس ىلع اهتاملك نيب ةماقإلا يف نذؤملا لصوي يأ :اهيف ردحيو

 ولف «لالب لعف نم ثراوتلا نأل :اممب لبقتسيو (ع) .مالعإلا وهو دوصقملا لوصحل زاح اهيف لسرتو هيف ردح

 امهيف ملكتلا نألو ؛"ناميإلا لاوز نم هيلع فيح امهيف ملكت نم" :##ع هلوقل :ملكتي الو (حتف) .هركو زاح كرت
 قح يف مكحلا اذهو «ملكتلاب لاغتشالا هلالح يف زوجي الف «ةبطخلاك مظعم ٌركذ هنألو ؛مالعإلا وهو ,دوصقملاب لخي

 وأ مالس درب ولو كلذ ىوس ام زوجي الو «نذؤملا لوقي ام لوقي نأ ريغ ملكتلا هل زوجي ال ناذألا عمس نإف لكلا
 (صلختسم «حتف) .اريسي ناك اذإ الإ فنأتسا ملكت نإف «هتوص نيسحتل الإ حنحنتلا هنمو «سطاع تيمشت
 (ع) .يروفلل ًافالخ ًاضيأ مالسلا دري الو «ةالاوملا كرت هيف نأل ؛ةماقإلاو ناذألا يف يأ :امهيف
 ؛حالفلاو ةالصلاب مههحاويف موقلل باطح هنأل [(نيكسم) .ةماقإلا نود ناذألا يف نذؤملا] :الامشو انيمي تفتليو

 ىلع يح دنع" ًالاشو «"ةالصلا ىلع يح" دنع ًاني تفتلي يأ :ةالصلاب (صلختسم) .مالعإلا يف غلبأ ةهحاوملا نأل
 .لجعو مله نعم. لاعفألا ءامسأ نم "يح" و «"حالفلا



 ناذألا باب >۳ ةالصلا باتك

 ط د ك ف

 «برغملا يف الإ امهنيب سلجيو بوشيو .هينذأ يف هيعبصإ لعجيو «هتعموص يف ريدتسيو
 ةماقإلاو ناذألا يأ ناذألا لاح نذوملا ةرانملا يهو نذوملا

 ميقيو 0 رر 2 OL O O O ااا ةتئافلل نذ و

 بهارلا تيب يمس «نينذألا قصال يأ عمص أ لحر :مهوق نم ذوخأم بهارلا تيب ةعموصلا :هتعموص يف ريدتسيو

 يهو «حالفلاو ةالصلا ةنس عطتسي مل اذإ ةرادتسالا هذهو ءانهه ناذألا تيب امي دارأو ءاهسأر ةقدو اهفارطأ مامضنال

 ةجاح ريغ نم امأف ؛ةعستم ةعموصلا تناك نأب ةنسلا وه امك امهفاكم هيمدق تابث عم ًالامشو انيمي هجولا ليوحت

 "كتوصل عفرأ هنإف «كينذأ يف كيعبصإ لعحا" :لالبل لاق الع هنأل :هيعبصإ لعجيو (نيكسم) .كلذ لعفي الف

 (حتف) .هينذأ ىلع اهعضوو دي لك نم ةبابسلاو ماهإلا مض ةروذح ابأ نأل ؛نسحف هينذأ ىلع هيدي لعج نإو

 مالعإلا دعب مالعإلا ىلإ دوعلا وهو بيوثتلا نم] :بوثيو (ط) .توصلل عمجأ هنأل ؛هينذأ ىحامص يف يأ :هينذأ يف
 ؛مونلا نم ريح ةالصلا وهو ,ميدق :لوألا :ةعبرأ وهو ؛تاولصلا عيمج يف اقلطم يأ [ةالصلا ةالصلا :لوقي نأ لثم

 ةماقإلاو ناذألا نيب ةفوكلا ءاملع هثدحأ ثدحم :يناثلاو «ناذألاب هوقحلأ ةفوكلا ءاملع نأ الإ رجفلا ناذأ دعب ناكو

 وأ حنحتتلاب امإ هب اوفراعت ام ىلع ةدلب لك بيوثتو «نيترم "حالفلا ىلع يح" نيترم "ةالصلا ىلع يح"
 ةدايزل تاولصلا رئاس يف بيوشتلا وهو نورحأتملا هنسحتسا ام :ثلاثلاو «"تماق تماق" وأ "ةالصلا ةالصلا"ب

 ؛حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :لوقي نأب ريمألل فسوي وبأ هثدحأ امو «سانلا ةلفغ

 هن رمع نأ يور امل مالعإ عونب صتخي يضاقلاو َيفملاك نيملسملا حلاصمب.لغتشا نم لك كلذكو هللا كمحري ةالصلا
 ثيح فسوي يبأل هماقأ :لاقو .كلس دمحم هركذ ؛ةعامجلا روضحو ةالصلا تاقوأب همالعإل تباث نب ديز بصن

 هيقل جح امل فف رمع نأ يور ام مه «نذؤملا بوثي ال :ةمئألا نم هريغو يعفاشلا لاقو «بيوثتلل ءارمألا صح

 «هوركم وه نيمدقتملا دعو .هجوألا و ءانيفكي ام كناذأ يف نكي أ :لاقو هرهتناف «ةالصلاب هنذآف ةكم نذؤم

 :لاقف ءاشعلا يف بوثي ًانذؤم ىأر ايلع نأ يور امل "بذهملا حرش" يف يوونلا هاكح امك روهمجلا لوق وهو
 (حتف) .هنم عنميف ةعدب بيوثتلا اذه ىلعف «هلثم رمع نبا نعو ءدجسملا نم عدتبملا اذه اوحرحأ

 ناذألا نيب لصفلا نم دبال هنأل [بحتسملا تقولا ةاعارم عم ةالصلل نومزالملا رضحي ام ردقب] :امهنيب سلجيو

 الهم هئوضو نم ئضوتملا غرفي اسفن كتماقإو كناذأ نيب لعحا" :لالبل ةع هلوقل ؛هوركم لصولا ذإ ؛ةماقإلاو

 يفو «ةيآ نيرشع أرقي ام ردق رجفلا يف ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «لصفلا رادقم ركذي ملو «"هئاشع نم يشعتملاو

 ؛ةيآ نيرشع امهيف أرقي نيتعكر ردقب رصعلا ينو «تايآ رشع ةعكر لك يف أرقي تاعكر عبرأ ردق ءاشعلاو رهظلا
 (حتف) .ةماقإو ناذأ لك نيب يأ "ةالص نيناذأ لك نيب" :اكفع هلوقل ؛امهنيب ىلصي نأ ىلوألاو

 (نيكسم) .نيتبطخلا نيب ةسلجلا رادقم سلجي :الاقو ءراصق تايآ ثالث ردق امئاق تكسيف :برغملا يف الإ
 ىفتكي :يعفاشلا لاقو [(نيكسم) .ةماقإلاب يفتكي يعفاشلاو كلام لاقو ءاهلك يأ اقلطم] :ةتئافلل نذؤيو

 انظقيتسا امف «ليللا رحآ انلزن يأ انسرعف ءةازغ يف د هللا لوسر عم انك :هداتق وبأ ىور ام هيلع ةجحلاو «ةماقإلاب

 - ؛ةنس نيتعكر انيلصف «نذاف ًالالب دك هللا لوسر رمأف ءانلن مث «تعفترا يح انلحتراف ءسمشلا رح انظقيأ يح



 ناذألا باب ع ةالصلا باتك

 س ف كد ط ف س

 ناذأ هركو هيف داعيو ءتقو لبق نذؤي الو «يقابلل هيف ريخو «تئاوفلا ىلوأل اذكو
 ناذألا يف يأ ف ميقيو نذؤي يأ

 ا ا Ems دعاقلاو قسافلاو ةأرملا تاذاو ثدخلا ةماقإو ,هتماقإو بنجلا
 ةنسلا هك رتل هب قثوي ال هلوق نأل

 (صلحختسم «حتف) .ةماقإ الو اه ناذأ ال هنإف ؛ةدسافلا نع زارتحا :"ةتئافلل"و ضرفلا انيلصف ماق مث =

 ةالص لك «بيترتلا ىلع نهاضقف «تاولص عبرأ نع قدنخلا موي نوكرشملا هلغش ك هنأ ريبختلا هجو :هيف ريخو
 يف انريخ نيتياورلا فالتخالف «يقاوبلا نم ةدحاو لكل ةماقإو «ىلوألل ةماقإو ناذأب :ىرحأ ةياور يفو «ةماقإو ناذأب

 ي ها موي رهظلا الإ دوا هعامجب هدا رح مافي وذل ندر اقف عادا صرف زك نأ اع ظباتقلا و كلذ

 يف ىضق اذإ ام ىلع لومحم ءاضقلل ناذألا نانتساو «يلع نع كلذ ىوريو «هوركم ةماقإو ناذأب هءادأ نإف ءرصملا

 (حتف) .اهرهظي الف ةيصعم ريخأتلا نأل ؛دجسملا يف ءاضقلا هركيو «هل نذؤي الف دجسملا يف ىضق اذإ امأ «تيبلا

 (نيكسم) .يقابلل ةماقإلا همزلو لكل ميقيو نذؤي فلتحا ولف ءاضقلا سلحب دحتا نإ :يقابلل

 [(ط) .ليللا نم ريخألا فصنلا يف رجفلل زوجي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو عيمجلا يف يأ ًاقلطم] :تقو لبق
 نب زيزعلا دبع ىورو ءأضرع هدي دمو ؛"اذكه رجفلا كل نيبتت نح نذؤت ال لالب اي" :تلع هلوقل ؛ًاعرحت هركي لب
 "؟كلذ ىلع كلمح ام" :هل لاقو دن يبلا بضغف ءرجفلا عولط لبق نذأ ًالالب نأ رمع نبا نع عفان نع داور يأ

 مالعإ ناذألا نألو «مان دق دبعلا نأ يداني نأ ع هرمأف ءعلط دق رجفلا نأ تننظف نانسو انأو تظقيتسا :لاق

 ناذألا عاقيإ ةركنملا عدبلا نم نأ :"يرابلا حتف" نع يومحلا ركذو ءابذك نوكي هلوخد لبقو «تقولا لوحدب
 اومعز «تقولا نيكمتل ةجردب برغملا يف ناذألا ريخأت اذكو «ناضمر يف تاعاس ثالث وحنب رجفلا لبق يناثلا

 (حتف) .رشلا مهيف رثكو ريخلا مهيف لق كلذلف ةنسلا اوفلاخف ءروحسلا اولّجعو رطفلا اورحأف طايتحالا

 يف ماقأ ول نكل «ةماقإلا اذكو «لّوألاب دادتعالا مدعل يأ [(ع) .هلبق نذأ نإ تقولا يف ناذألا يأ ] :هيف داعيو

 يغبنيف هوحنو لكأك ًاعطاق دعي ام امهنيب دحو وأ لصفلا لاط اذإ نكل ءاهداعإ بجي ال ًاروف لصي ملو تقولا

 نأ يغبنيو «ناذألا تافص نم غارفلا دعب نذؤملا تافص يف ع ورش :لإ بنجلا ناذأ هركو (حتف) .ٍذئنيح ةداعإلا

 يف ثدحملا ناذأو «تاياورلا قافتاب هوركم بنجلا ناذأو «هناذأ يف باوثلل ابلاط ةالصلا تاقوأو ةنسلاب املاع نذؤملا نوكي

 بيجي ال ام ىلإ سانلا وعدي بنجلا نألو «"ىضوتم الإ نذؤي ال" :التفع هلوقل ؛هتهاركو «ةياورلا رهاظ يف هركي الو «ةياور

 دعاقلا ناذأو «ةريبك باكتراب عرشلا رمأ نع جراخلا وهو قسافلاو «ىثنخلا اذكو «ةأرملا ناذأ اذكو «هسفنب هيلإ

 (حتف) .هوركم حابم نمؤم ولو ناركسلا ناذأو «ىلوألاب عجطضملا ناذأ ةهارك هنم ملعو «هسفنل نذأ اذإ الإ هوركم

 ناذألا داعي نأ هبشألاو «ناداعي ال :ةياور فو «ةياور يف ناداعيف ءةالصلاب ًاهبش امه نأل :هتماقإو بنحلا ناذأ

 يأ :ةأرملا ناذأو .ةماقإ يف امك ناتياور هناذأ ةهارك يفو :ثدحملا ةماقإو (ع) .ةماقإلا نود هراركت ةيعورشمل

 (ع) .داعي تنذأ نإف مالعإلاب تلح دقف عفرت مل نإو «ةيصعم تبكترا اهتوص تعفر نإ األ ؛ًاضيأ هرك



 ناذألا باب 0 ةالصلا باتك

 لصمل ال رفاسملل امهك رت هركو «يبارعألاو ىمعألاو انزلا دلوو دبعلا ناذ ال ,ناركّسلاو
 امهكرت هركي ال يأ ةماقإلاو ناذألا يأ هركي ال
 ل

 نابدني ال ةماقإلاو ناذألا يأ

 .هوتعمو نونحبو لقعي ال ّيبص مكح اذكو هتداعإ بحتسيو «تقولا لوخدب هتفرعم مدعل وأ هقسفل :ناركسلاو

 [ 59/١ :قئاقحلا زمر] .قسافلا فالخب ةينيدلا رومألا يف لبقي ءالؤه لوق نأل :يبارعألاو 5 :قئاقحلا زمر]

 ةقيقح ةعامجلاب ةالصلل اكرات نوكي هنألو ؛"اميقأو انذأف امترفاس اذإ" :ةكيلم يبأ نبال ## هلوقل :امهكرتو

 (صلختسم) .هوركم ةعامجلاب ةالصلا كرتو ءاهيبشتو
 (ع) .اهمزاول نم وه ام طقسي الف «ةعامجلا طقسي ال رفسلا نأل :رفاسملل

 ليقف «هتيب يف دوسألاو ةمقلعب ىلص نيح "انيفكي يحلا ناذأ" :هد دوعسم نبا لوقل اقلطم يأ :هتيب يف لصمل ال

 ءارحصلا يف هدحو ىلص اذإ :كلام لاقو ءاقلطم رفسلا يف امهكرت هركي هنأل ؛رصملاب ديقو «"؟ميقتو نذؤت الأ" :هل

 (حتف) .اًمودب ماقت الف ةعامجلا راعش نم امهنأل ؛ميقي الو نذؤي ال هتيب يف وأ
 افالخ 49/١([ :قئاقحلا زمر) .ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل هتيب يف يلصمللو رفاسملل يأ ] :امهل ابدنو

 هلزنم يف ناك ولو ءروضحلاب هباجأ هنأل ؛ةءارقلا كرتي ال ناذألا عمسف نآرقلا أرقي دجسملا يف لحر :ةمتت .كلاملل

 الو لوح ال :امهناكم لوقي هنإف «نيتلعيحلا يف الإ نذؤملا لوقي ام لك لوقي نأ :ةباحإلاو «بيجيو ةءارقلا كرتي

 ةماقإلا بيجيو «تقطن قحلابو ترربو تقدص" :"مونلا نم ريح ةالصلا" :هلوق ناكمو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق

 اذكهو «عيمجلا يف نذؤملا لوق لثم لوقي :ةيريهظلا يفو «"اهمادأو هللا اهماقأ" :ةالصلا تماق دق دنع لوقيو «ابدن
 «مامإلا مايق ىلإ دعقي ميقي نذؤملاو دجسملا لحد «ناذأ هنأ فرع نإو حصي ال ةيبرعلا ريغب ناذألا تك يبلا نع يور

 ناذألا ةيالو ءنيدجسم يف نذؤي نأ هل هركي «عستم تقولاو اريرش ناك اذإ الإ رظتني ال ةلحلا سيئر هالصم يف
 (حتف) .الدع ول ةمامإلا اذك و ءاقلطم دجسملا ينابل ةماقإلاو

 [؟١/9 :قئاقحلا فشک |.ال وأ ةعامجب نيلص ءاوس نه نابدني الف «ةبحتسملا ةعامجلا ننس نم اممنأل :ءاسنلل ال



 ةالصلا طورش باب ٦٦ ةالصلا باتك

 ةالصلا طورش باب
 CER DAUR ESEESD مما اعاد ماكل ARE هبوثو «ثبخو ثدح نم هندب ةراهط يهو

 ( ا

 ءيشلا هيلع فقوتي ام حالطصالا فو «ةمالعلا نعم طرش عمج يهو ءاهطورش نايب يف يأ :طورش باب

 طئارشو «كيرحتلاب طرش عمج اُهإف طارشألا فالخب ,نوكسلاب طرش عمج :ةالصلا طورش (ع) .هنم نوكي الو

 هنع اجراخس ناك نإو is ل ل :يومحلا لاقو «ةطيرش عمج

 اببس يمس ةلمجلا يف هيلإ الصوم ناك نإف هيف ارثؤم نكي مل ن !و ءلحلل حاكنلا دقعك ةلح ناك هيف ارثؤم ناك نإف

 فقوتي مل نإو ءةالصلل ةراهطلاك اطرش يمس هيف ءيشلا فقوت : نإف هيلإ الصوم نكي مل نإو «ةالصلا بوحول تقولاك

 ةينلاك ريغ ال داقعنالا طرش :ماسقأ ةثالث ىلإ ةعونتم ةالصلا طورش نأ ملعا مث «ةالصلل ناذألاك ةمالع يمس هيلع

 هيف طرتشي الو «ءاقبلا ةلاح هدوجو طرتشي ام :ثلاثلاو «ةروعلا رتسو ةراهطلاك ماودلا طرشو «ةبطخلاو ةمبرحتلاو

 (ع) .يلصملا ندب ةراهط :لوألا :ةتس ةالصلا طورش يأ :يهو (حتف) .دسجلا ةراهط يهو ةنراقملا الو مدقتلا

 هيفو ءاهريغ فالخب ام رذعب طقست ال ذإ ؛اهريغ نم مهأ اهمال ؛طورشلا رئاس ىلع ةراهطلا تمدق :ليق :هندب ةراهط

 نم داري نأ الإ ًالصأ ديعي الو «ممیت ريغبو ةراهط ريغب يلصي ةحارج ههجوب ناك اذإ نيلجرلاو نيديلا ع وطقم نأل ؛رظن
E E(ط«ع) .ةيمكحلا ةساجنلا نيتحتفب وهو ربكألاو رغصألا يأ :ثدح نم (نيكسم)  

 هندب يلصملا رهطي نأ طورشلا نم نأ ىيعملا ةلمجو [ةفيفخلا يأ ةففحملا وأ فلا ةساجنلا نيتحتفب] :خلإ ثبخو

 نم هناكمو هبوث رهطيو (::ةدئاملا) ©اوُرهطاف ًابُُج شك نإوإ» 4ةالّصلا ىلإ ةَ اًذِإإ» :ىلاعت هلوقل ؛ثادحألا نم

 بوحو هتلالدبو «بوثلا يف ريهطتلا بوحو صنلا اذه ةرابعف .(؛:رثدمل) ؛ْوهطَف َكَاَيْبَو» :ىلاعت هلوقل ؛ثابحألا
 يذلا بوثلا يف ةراهطلا بوجو ملع املف «نكمم ريغ ناكملا نمو «نكمم بوثلا نم كاكفنالا ذإ ؛ناكملا يف ريهطتلا

 :الكلع هلوقلو «ىلوألا قيرطلاب هنع كاكفنالا نكمي ال يذلا ناكملا يف ةراهطلا بوجو ملع هنع كاكفنالا نكمي

 يف غلبأ نوكي رهاط ناكم ىلع رهاط بوثو رهاط ندبب ىلاعت هللا يدي نيب مايقلا نألو ؛"روهطب الإ ةالص ال"

 ىلع ثدحلا مدق امنإو «ةيونعم ةساحب وهف ةيئرم ةساحن نكي مل نإو ةبانحلاو ثدحلاو «ةمدخلا يف لمكأو ميظعتلا

 لمشيف «يلصملا ندب سبالي ام بوثلاب دارملاو «ةيقيقحلا ةساجنلا يأ ثبخلا نم اعوقو رثكأ ثدحلا نوكل ثبخلا

 ىلع ءاعإ هيفو ءكسمتسي مل نإ سجنتم يبصك هل الماح دعي ام وأ هتكر حب كرحتي ام اذكو «لعنلاو فخلاو ةوسنلقلا

 ليوارس يف يلصي نأ هوركملاو «ةمامعو «رازإو «صيمق .باوثأ ةثالث يف يلصي نأ بحتسملا مث «عنام ةساجنلا لح نأ

 نإ هيتبكرو هيديو حيحصلا ىلع هتهبج عضومو «ىرخألا عفر نإ امهادحإ وأ هيمدق عضوم ناكملاب دارملاو «دحاو

 .فالح الب زاح اسحب هفنأ عضومو ارهاط هتهبجو هيتبكرو هيديو هيمدق عضوم ناك اذإف «هفنآ عضوم ال ءاهيلع دجس

 (ع) (؛:رثدملا) كرّهطف َكَباَيْبَوإ» :ىملاعت هلوقل يلصملا بوث ةراهط يناثلا طرشلا يأ :هبوثو (هريغو صلختسم «حتف)



 ةالصلا طورش باب ۷ ةالصلا باتك

 ةهروع 00 لدبو هک را اک ا ج تح انا يفز («هتروع رتس و هناکمو

 اهلك ةّرحلا ةأرملا يأ هروعلا ي

 ,ذخفلاو نطبلاو رعشلا اذكو ,عنمب : تاس فشكو ءاهيمدقو اهيفكو اههجو الإ
 ةالصلا زاوج يأ

 ولو هريغ نع هتروع رتس :عبارلا يأ ] :هتروع رتسو .هيلع ىلصي يذلا هناكم ةراهط ثلاثلاو يأ :هناكمو

 [(ط «ع) .هليذ لفسأو هبيج نم اهيلإ هرظن رضي الو ءرئاس هعمو ملظم ناكم يف ًانايرع یلص ول حصت الف ءامكح
 ةنيزلا ذحأ نأل ؛ةالص لك دنع مكتروع يراوي ام يأ (1:فارعألا) دجسم لك َدْنِع ْمَكَتيز اوذُح» :یلاعت هلوقل

 ىلع لحنا مسا قالطإب ةالصلا دجسملاب ديرأو ؛لحما ىلع لاحلا مسا قالطإ نم اذهو ءاهلحم دارملا نوكيف «نكع ال
 يف طرتشيو «هتالص زوجي لفسأ نم هتروع ناسنإ ىأر ول نح لفسألا نم ال بناوجلا نم رتسلا ربتعملاو «لاحلا

 تباث ةروعلا رتس بوجوو «زوج ال هتحت ام فصي قيقر بوثب اهرتس ولف «هتحت ام فصي ال بوثب نوكي نأ رتسلا

 (حتف ,صلختسم) ."رامخب الإ (ةغلاب يأ) ضئاح ةالص هللا لبقي ال" : فو هلوقل ؛ةنسلاب اضيأ

 هل ةروع ال ذإ ؛ًادح ًاريغص نكي مل اذإ اذهو [(ط) .ةروع ةبكرلاو ةروعب تسيل اندنع ةرسلاف] :هترس تحت ام يهو

 يف قفرملاك دودحاب دحلا قاحلإ طايتحالاف «'هيتبكر ىلإ ةرسلا نيب ام ةروعلا" :ا8ت3ء هلوقل ؛ةروع ةرسلا :يعفاشلا لاقو

 :الكِلع هلوقل ؛ةروعب تسيل هدنع ةبكرلاو «ةروعلا نم هنأ نظي الو نيسح ةّرس لبقي ناك كع هنأ يور ام :انلو ءءوضولا

 (صلختسم «حتف) ."ةروع اهإف ؛كتبك ر طغ' :التلع يبلا لاق :لاق هنأ ةريره يبأ ثيدح :انلو "ةروعلا نم نيتبكرلا قوف ام"

 ناك ولو «باقنلاو نيزافقلا سبل نع ةمرحم ا ىف لع هنألو ؛اهئادبإب ءالتبالل ةثالثلا ءاضعألا ئئتسا :اههجو الإ

 درمألا هجو ىلإ رظنلا نأ امك ةروع األ ال ةنتفلا فوخل ةيطغتلاب اهرمأو ءاهرتس مرح امل ةروعلا نم نافكلاو هحولا

 ةروع ناعارذلاو «ةياورلا رهاظ وهو ةروع امهر هاظ نأ اهيفك نم مهفيو «ةروعب سيل هنأ عم ةنتفلا فاح نإ مرحي

 اتسيل امهنأ حصألاو ؛"اهيفكو اههحو الإ ةروع اهلك ةرحلا ندب" :اككلع هلوقل ؛ةروع اهيمدق نأ يورو «ىلوألاب

 ؛ىمعألا نم اهملعت نم لضفأ ةأرملا نم نآرقلا اهملعت اذه ىلع ءانبو «ةروع اقوص اذكو ءاهئادبإب ءالتبالل ؛ةروعب

 (حتف) .ةنتفلا ىلإ يدؤي اهنإو ةروعب سيل اوص نأ هبشألا نكل ءاهتالص تدسف ةءارقلاب ترهج اذإو

 (نيكسم) .حصألا وهو ةروعب اتسيل امهنأ ىوريو «ةروع اهيمدق نأ يور :اهيمدقو

 «عنمي ال ليلقلا نمزلا يف ريثكلا فاشكنالا نأ بهذملا نأ ملعاو «نكرلا ءادأ نامز ردقب فاشكنالا ناك اذإ :عنمي

 فصنلا نم رثكأ فوشكملا ناك نإ :فسوي وبأ لاقو ءاهزاوج عنمي ريثكلا يف ريثكلاو ءاضيأ عن ال ريثكلا يف ليلقلاو

 هقلحو سأرلا حسم يف امك لكلا مكح عبرلل نأ :امهو «ةالصلا تزاح فصنلا نم لقأ ناك نإو «هتالص رحت مل

 يذلاك حصألا يف سأرلا نم لزانلا] :خإ رعشلا اذكو (حتف) .ءاوس هريثكو فاشكنالا ليلق هدنع نإف «يعفاشلل فالح
 :فسوي يأ دنعو ءامهدنع عنام هعبر فاشكنا نأ يف قاسلا مكح اهمكح يأ [(ط) .ًاعامجإ ةروع هنإف سأرلا يراوي

 :ليقو «عبرلا امهادع ام يفو «مهردلا ردق ىلع داز ام نيتأوسلا يف ربتعي هنأ :يحركلا ركذو «عنام فصنلا فاشكنا

 (نيكسم) .ةدح ىلع اوضع دحاو لك ربتعي هنأ حيحصلاو ءادحاو اوضع لكلا ربتعيف ءركذلل ناعبت ناتيصخلا



 ةالصلا طورش باب 3۸ ةالصلا باتك

 رهاط هعبر ابوث E EE ةمألاو ءةظيلغلا ةروعلاو
 TET ادعاق ىلص بوث مدع ولو بر نم لقأ رهط نإ يو رج ًايراع ىلصو

 (ط) .عنام هعبر فاشكنا نأ يف قاسلا مكح اهمكح يأ «نايثنألاو ركذلاو ربدلا يهو :ةظيلغلا ةروعلاو

 نيهبشتأ (ةنتنملا يأ) رافد اي رامخلا كنع يقلأ" :هذ رمع لوقل [(ط) .اهريغو ةبتاكملاوأ ةربدملا وأ ةنقلا] :ةمألاو

 يامال ضرعتلب مقداع ترحب ءاهفسلا نأ رئارحلاب هبشتلا نم هعنم يف ةمكحلاف «ةعنقتم ةيراج ىأر امل "رئارحلاب

 (ه 9 :بازحألا) 4 َنْيذؤُي لاف نفرد نأ ىذا كِلَذ» :ىلاعت لاق «دشأ ةنتفلا نوكتف رمألا سبتلي نأ هذ رمع يشحف

 (حتف) .جرحلل اعفد لاحرلا قح يف مراحملا تاوذب املاح ربتعاف ةداع ةمدخلا بايث يف اهالوم ةحاحل جرخت اهنألو

 .ةنتفلل ببس امهيلإ رظنلا نأل :اهنطبو اهرهظو (ط) .اهتبكر تحت ىلإ امرس تحت نم امتروع نأ يف :لجرلاك
 9717/١[ :قئارلا رحبلا] .ىهتشم عضوم نطبلاو رهظلا نم لكو «هنود ةوهشلا لح اهنأل 0١ :قئاقحلا زمر]

 .ةرحلاك رحلاو «ةمألاك قيقرلا ىثنخلاو < ؛نطبلل عبت بنجلاو ءاضيأ :ةروع

 لكلا ةياكح يكحي عبرلا نأل ؛هتالص زوجت ال نأ ىلوأ ًارهاط عبرلا نم رثكألا ناك نإف يأ :خلإ ابوث دجو ولو

 (حتف) .انايرع هتالص زوحي الو «دعي م و اهعم ىلص اهللقي ام الو ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل اذإ اذهو
 ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .مارحإلا يف امك لكلا مكح عبرلل نأل هتالص :زجت م

 هلك ناك اذإ اذكو ءلضفأ وهو دوجسو عوكرب امئاق يلصي نأ نيبو ءاملب ادعاق انايرع يلصي نأ نيب] :ريخو

 هل زوجي الو ,دوجسو عوكرب هيف يلصي نأ همزل :دمحمو رفز لاقو [(ع) .هنتفلل ببسب امهيلإ ركنا نأل ؛ًاسّجنتم
 ةلزنم راصف «هيلع هتردقل رتسلا باطح هنع طقسي ملو هزجعل هنع طقس ريهطتلا باطح نأل ؛انايرع يلصي نأ

 ضورف كرت ًانايرع ةالصلا يفو ءسجنلا بوثلا ةراهط وهو ءدحاو ضرف كرت هيف ةالصلا يف نألو ؛هقح يف رهاطلا
 ىلإ ليميف طقس هيلع ردقي مل اذإف ءرهاطلاب رتسلا هب رومأملا نأ :انلو ءدوجسلاو عوكرلاو مايقلاو ةروعلا رتس نم

 لدبلا مايقل اهل اكر ات نوكي الف «ءامبإلا وهو ءاهدبب ىتأ دق ادعاق ىلص نإو هنأ ضورفلا كرت نع باوجلاو «ءاش اهيأ

 الإ زوجت ال مارحلا ةرشابم نأل ؛امهوهأ راتخي نيتيلبب يلتبا نم نأ ةلأسملا هذه سنج يف لصألاو «لصألا ماقم

 كرت نأل ؛ءاعإب ًادعاق ىلصيف تلفني ال ئمؤيو سلح نإو «هحير تلفنی دجسو عكرو ماق ول لحجر :هلاثم «ةرورضل
 (حتف) .ةبادلا ىلع عوطتلاك روصلا ضعب يف هك رت ديقت ديقو ءًاضوع هل نأل ؛نوهأ دوجسلاو وا
 ىلع ةردقلا تتبث بوث هل حيبأ ول يح ةردقلا مدع مدعلابو «هتروع رتسي ام بوثلاب دارأ :خلإ ابوث مدع ولو

 ىور امل ؛ايمؤم أدعاق ىلص الإو «ءارشلا همزلي هنمث هلو لثملا نمثب ءارشلاب هيلع ردق ولو ءرظتني هب دعو اذإو «حصألا

 ارا اا عملا نع يلا ةنيفسلا مم ترسكناف ةنيفسلا يف اوبكر 5 هللا لوسر باحصأ نأ كلام نب سنأ

 (صلختسم «حتف) .عامجإلا لحم لعجف «كلذ فالح مهنارقأ نع وري م و «مهنع يور لوق اذهو ءءاعإلاب ادوعق
 (حتف) . .ءارحص وأ تيب يف اليل وأ ارام :ادعاق (ط) دهب ايه طلو و ارسل ايو



 ةالصلا ورک باب 58 ةالصلا باتك

 ؛لصاف الب ةيتلاو ,دوجسو عوكرب مايقلا نم لضفأ وهو دوجسو عوكل را ايمؤم
 ايمؤم ةالصلل دوعقلا يأ

 :حيوارتاو ةملاو لفنلل لا قلطم هيفكيو «يلصي لص يأ بلقب ملعي ن أ طرشلاو
 ةالصلا ةين يأ يلصملا ةينلا يف

 50/١[ :قئاقحلا زمر .دوجسو عوكرب امئاق يلصي :يعفاشلاو رفز دنعو ءاندنع :دوجسو عوكرب ايمؤم

 «لبقلا رتسي امهدحأ رتسي ام دحو نإف «ربدلاو لبقلا رتسيو هلامعتسا بجو اهدعب رتسي ام دجو ولو :دوجسو

 (ط «ع) .ةالصلا يف لوحدلل بلقلا دصق يهو «ةينلا سماخلا طرشلاو يأ :ةينلاو (ط) .ربدلا رتسي :ليقو

 ةمئاقلاك ريبكتلا ىلع ةمدقتملاو ةالصلا يف لوحدلل ةمزاحلا ةدارإلا يه ةينلاو ؛ةميرحتلاو ةينلا نيب يأ :لصاف الب

 :ليقو «عوكرلا ىلإ تمدقت اذإ حصت :ليقو «ءانثلا يف ماد ام حصت :ليقو «ريبكتلا نع ةرحأتملل رابتعا الو «هدنع

 يه لب ءاعراش نوكي رصعل هناسل ىلع ىرحو رهظلا ءادأ دصق ول يح هب ةربع الف ظفلتلا امأو «هسأر عفري نأ ىلإ

 دنع لوقي ناك هنأ فيعض الو حيحص قيرط نم 5 هنع تبني ملو «ةهاركلاب مزجف ةئيس مهضعب اهلعجو ةعدب
 ماق اذإ ناك اليل هنأ لوقنملا لب «ةعبرألا ةمئألا نع الو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع الو ءاذك يلصأ :حاتتفالا

 نإ مهللا :لوقي نأ اهتيفيكو «هتعزع عمتجت مل نم قح يف نورخأتملا هنسحتسا نكل «ةعدب ظفلتلاف «ربك :ةالصلل
 ءاملعلا قافتاب دودرم لوقلا اذهو «ناسللا ركذ نم دبال :يعفاشلا لاقو «ْيم اهلبقتو يل اهرسيف ءاذك ةالص ديرأ

 (حتف) .هقاشم ةرثكو هنامز دادتمال جحلاب صوصخ امي ظفلتلاو «هتالص زاح ملكتي ملو هبلقب ىون اذإ هنأ ىلع

 ءوضولاك رضي ال لاصتالا عنب ال يذلاو «برشلاو لكألاك لاصتالا عني لمعب ةميرحتلا نيبو اهنيب :لصاف الب

 [5 ٠١/١ :قئاقحلا زمر].ةياورلا رهاظ يف ريبكتلا نع ةرحأتملا ةينلا ربتعت الو «ةعامجلا كاردال دجسملا ىلإ يشملاو

 نأ ىلع ردقي مل نإو «ةهادبلا ىلع بيجي نأ هنكمأل لمس ول ام هاندأ «هريغ مأ يه ضرفأ يأ :لإ طرشلاو

 ءاوس «يبنجألا لصافلا مدع وهو «هطرشب عورشلا ىلع ةمدقتم ةين زوجت امأ بهذملاو «رحت مل لمأتلاب الإ بيجي

 (نيكسم) .ال وأ ركفت ريغ نم باودلا ىلع ردقي ثيحب ناك

 (ط) .ينحأب لصفي مل نإ ةمدقتم ةينب زوجت اأ بهذملاو رحت مل لمأتلاب الإ ملعي مل نإف :يلصي
 نأل ؛روهمجلا دنع [(ع) .هيلإ اهقلطم فرصناف «لفنلا ةالصلا عاونأ ندأ نأل ؛ةالصلا قلطم يوني نأب] | :خإ لفنلل

 ةلفانلا نوك ةنسلا نعم نأل ؛اهيوني نأ ىلإ جاتحيل ةالصلا لصأ ىلع ةدئاز ةفص عوطتلا ةالصل سيلو «ع وطت لكلا

 لعفلاب ىتأ هنأ هيلع قدص لحما كلذ يف ةلفانلا يلصملا عقوأ اذإف ءاهلبق وأ ةضيرفلا دعب ديك هللا لوسر نم اهيلع ًابظاوم

 يف الو «حيوارتلا يف ةالصلا قلطم الو «عوطتلا ةين هيفكي ال هنأ خياشملا ضعبو يعفاشلا بهذمو «ةنسلاب ىمسملا

 لحنا رابتعاب اهتيصوصحخ نأ باوجلاو ءاهتيصوصخ ةاعارم بجتف «ةصوصخ ةالص األ ؛ةدكؤملا ننسلا رئاس

 اههأل :حيوارتلاو (صلختسم «حتف) .ةالصلا قلطم ةينب ىدأتت امنأ يف فالح الف لفنلا امأو ءكلذك تعقوأ دقو

 .لكلا يف نييعتلا بجي :يعفاشلا دنعو «لفنلا فالخب دئاز فصو األ ؛ةينسلا ةين نم دبال :ليقو «لصألا يف لفاون



 ةالصلا طورش باب ۷۰ ةالصلا باتك

 يوني ةزانجللو ءاضيأ ةعباتملا يوني يدتقملاو ءالثم رصعلاك هنييعت طرش ضرفللو
 0 ةعباتمو ةالصلا يوني ىلإ لفنلاو ضرفلا يف اقلطم ضرف هنأ نييعت يأ د

 ءاهتیع ةباصإ هضرف يكمللف ءةلبقلا لابقتساو «تيملل ءاعدلاو ىلاعت هلل ةالصلا
 ةبعكلل ةدهاشملا لإ لابقتسا طرشلا نم سداسلا يأ يوني يأ

 رتولاو ةوالتلا دوجسو لفنلا نم هدسفأ امك هريغ وأ ءاضق ولو 0 مزل ام يأ :ضرفلل

 ةدئاز ةفص بوحولاو ةيضرفلا نأل ؛ةالصلا قلطم ةين اه يفكي الف «فاوطلا يعكر و نيديعلا ةالصو روذنملاو

 يونيف «ةيضرفلاب هيلع مكحي ال نيعي مل امف ءامهيلك لفنلاو ضرفلل اص فرظ اهتقو نأل ؛اهيوني نأ دبالف
 ىلعف «ةالصلا نييعتل ةعبات تاعكرلا دادعأو ءاهضرف يف فالتخالل ةعمجلا يف الإ تقولا رهظ وأ تقولا ضرف

 (صلختسم «حتف) .حصألا ىلع ةلبقلا لابقتسا اذكو «هأزحأ نيتنث رهظلاو اا تقلا يوت اول اذه

 (نيكسم) .تاعكرلا دادعأ ةين طرتشي الو «زوجي تقولا ضرف ىون ولو ءرضاحلا رصعلا ضرف نيعي نأب :الثم رصعلاك
 .همازتلا نم دبالف بمامإ هج نم داسنلا را نذل :حلإ يدتقملاو

 ةين :تاين ثالث نم يدتقملل دبال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو «عحر اذإ اضيأ ضآ" :لاقي ردصملا ىلع بصن :اضيأ

 وأ مامإلاب ءادتقالا ىون ول بح نييعتلا نع هيفكت ءادتقالا ةين نأو «ءادتقالا ةينو «نييعتلا ةينو «ةالصلا لصأ

 ةالصلا نيعي ملو مامإلا ةالص ىون اذإ ام فالخب ءحصألا ىلع زاج ةالصلا نيعي ملو مامإلا ةالص يف عورشلا

 سيلو مامإلا ةالصل نييعت هنأل ؛هئزجي ال ءادتقالا وني ملو مامإلا ةالص ىون اذإ ام فالخب «حصألا ىلع زاح

 ىون ولو «حص ورمع وه اذإف ديز هنأ نظب مامإلاب ءادتقالا ىون ولف ,طرشب سيل مامإلا نييعت نأ دافأو «هل ءادتقاب

 ةراشإلاب هفرع هنأل ؛زاح مامإلا اذهب ءادتقالا ىونف هصخش ىأر ولو «حصي ال هنإف ورمع وه اذإف ديزب ءادتقالا

 ةين هب لاحرلا ءادتقا ةحصل طرتشي ال مامإلا نأل ؛يدتقملاب ديقو «بارحملا يف مئاقلاك ناكمم هفرع ول اذكو

 هصالخإو هنييعت بجيف هيلع بحاولا هنأل :تيملل (حتف) .نهتمامإ يوني نأ دبال ءاسنلا قح يفو «ةمامإلا

 51/١[ :قئاقحلا زمر] .تيملل ًايعاد ىلاعت هلل يلصأ :هناسلب لوقيو «ىلاعت هلل
 ؛بلطلل هيف نيسلا سيلو «هتلباق نعي يداولا ةيشاملا تلبق نم لاعفتسا وهو «فئاخلا ريغل يأ :ةلبقلا لابقتساو

 يشل لباقي يلا ةلاحلا لصألا يف ةلبقلاو «لعف نعم. لعفتساف اهبلط ال «ةلباقملا تاذلاب دوصقملا طرشلا نأل

 ا ديسكو ءافولباقي سانلا نأل ؛كلذب تيم“ ةالصلل لبقتست يلا ةهجلف ملعلاك تراص مث «هريغ اهيلع

 (ع) .هتهح يأ (44١:ةرقبلا) ا َوفإ# :ىلاعت هلوقل :ةلبقلا (حتف) .اهدنع ناطيشلاو سفنلا ةبراحن
 ليزأ ول ثيحب يلصي نأ يغبني ةكم يف هتيب يف يكم ىلص ول يح «"ةلبقلا لابقتساو" :هلوقل ريسفت :يكمللف
 اذإ يح بئاغلا مكح ءانب اهنيبو هنيب ناك نم مكح نإ حصألا نكل «ةبعكلا ةهج ىلع هلابقتسا عقي ناردجلا

 (حتف ,نيكسم) .هيلع داز ام فلكي الف هعسو يف ام ىتأ هنأل ؛ديعي ال هؤطخ نابو ىلصو دهتحا

 .اعاجإ ةبعكلا نيع ىلإ هجوتلا يأ :اهنيع ةباصإ .لابقتسالا ضرف يأ :هضرف



 ةالصلا طورش باب ۷١ ةالصلا باتك

 ةلبقلا هيلع تهبتشا نمو .ردق ةهج ّيأ ىلإ يلصي فئاخلاو ءاهتهج ةباصإ هريغلو
 عبس وأ صل وأ ودع نم 2 ةبعكلا ىف يكملا

 )ش1 دعي مل أطخأ إو «یرحت

 ككل ا. تكتمل

 ءاوس «اهيلإ هجوتلا نم عني رذع هل نم يأ :فئاخلاو (ع) .حيحصلا يف ةبعكلا ةهج ىلإ هجوتلا يأ :اهتهج ةباصإ

 وأ ضرم فعضل اهيلإ هجوتلا ىلع ةعاطتسالا مدعك ءال وأ ةبعكلا ةهج ىلإ ىلص نإ «عبس وأ ودع نم افوخ ناك
 نع هزنم وهو «هيلع لابقإلا نم دبالف «ىلاعت هللا ةمدخ يف يلصملا نأ هيف هقفلاو ءاهيلإ ههحوي نم دحي الو «هريغ

 ىلإ هحوتيف «رذعلا ققحت يف هابتشالا ةلاح هبشأف ءرذعلا ققحت فوخلا هارتعا املف «ةبعكلا ىلإ هجوتلاب هالتباف «ةهجلا

 (حتف) .كلذب لصاح وهو ءالتبالل لب ىفك امل دجس ول ىح اهنيعل دبعت مل ةبعكلا نأل ؛ردق ةهج يأ

 (ع) .رحبلا يف ةبشحخ ىلع ناك نمو اهيلإ هلوحي نم دج مل اذإ ضيرملا اذكو ءزجعلا ققحتل :ردق ةهج يأ
 زوافملا يف موجنلاو راصمألاو ىرقلا يف نيعباتلاو ةباحصلا بيراحم اهليلد روهظ مدعل] :خلإ تهبتشا نمو
 نم يعي هلأسي نم هدنع نكي ملو ةلبقلا لابقتسا نع زجع نم يأ [(ط) .ناكملا كلذ يف امي ماعلا مدعو راحبلاو

 يرحتلا زجي مل ارضاح اهيلع فقاو صخش ناك ولو «ىرحتي ذئنيحف «هعم“ هب حاص ول ثيحب ناكملا كلذ لهأ

 نم ناك نإف «ىلعألا ىلإ ريصملا ناكمإ عم ندألا ىلإ راصي الف «يرحتلا قوف رابختسالا نأل ؛لاؤسلا همزلي لب
 يف وأ ةزافم يف وأ دجسم يف ناك ءاوس «بلاغلا نظلا ةيعبت يرحتلاو «هلاح لثم هلاح نأل ؛هدلقي ال هلهأ ريغ

 (حتف) .ىرحتي الف هتيب يف هيلع تهبتشا اذإ امأ هل بارحم الو ىرخأ ةلحم دجسم

 مَ :ىلاعت هلوقل ؛هنظ اهيلإ لام ةهج يأ ىلإ يلصيف «هريغ نم ىرحأو هبلقب عقوأ وه ام بلطي يأ :ىرخت

 املاح هيلع هبتشا نم ىلص ولف «يذمرتلا هجرخأ امك هابتشالا ةلاح ةالصلا يف تلزن (١1:ةرقبلا) هوا ُهْجَو ةَ اولو

 (حتف) .دوصقملا لوصحل غارفلا دعب باصأ هنأ ملع اذإ الإ ءيرحتلا نم هيلع ضرتفا ام كرتل اهداعأ رحت الب

 (ع) .امي ملاعلا وأ مالعألا دوحوب يرحتلا زوجي الو ,دوصقملا لين يف دوهجملا لذب وهو دهتحا يأ :ىرحت
 ةداعإلا هيلع بحت ال اهريغ تناك ةلبقلا ةهج نأ غ غارفلا دعب ملعو هيرحت ةهج ىلإ ىلص اذإ ىنيعي ؛ :أطخأ نإو

 يأ ربدتسا نإ ديعي :يعفاشلا لاقو ءكلذ يف رصقي ملو يرحتلا وه هتمذ يف مزل ام نأل (حصألا هو اقلط

 هنأ نظ ىلع تقو لوحخد لبق ضرفلا ىلص ول امك راصف «نيقيب رهظ هأطح نأل ؛غارفلا دعب هرابدتسا رهظ

 هنكمي هنأل ؛ركذ ام فالخب يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا الإ هعسو يف سيلو «عسولاب ديقم فيلكتلا نأ :انلو «لحد

 بوكرلا ةلاح يف امك ةهج ىلإ ةهج نم لاقتنالا لبقت ةلبقلا نألو «تقولا لاح ىلع علطم وه نمم لاؤسلا
 (حتف) .ديعي الف هابتشالا ةلاح اذكف .فونخلاو

 يف ام ىتأ دقو عسولاب ديقم فيلكتلا :انلق ءأطنخلاب هنقيتل ربدتسا نإ ديعي :يعفاشلا لاقو «ةالصلا يأ :دعي مل

 ا
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 .مهيزجي مهمامإ لاح اولهجو «تاهح موق ىرحت ولو .رادتسا هتالص يف هب ملع ناف
 أطنملا

 يف هتعاس نم لوحتي نأ هيلع بجي ةالصلا يف وهو ءرحأ تامالعب وأ اهلاحب ملاع وه نم هربحأ نأب :هب ملع نإف

 «ةلبقلا ىلإ ةالصلا يف مهلوحتو ءابق دجسم راصنألا ةصق ةلأسملا هذه يف لصألاو «فنأتسي نأ هيلع سيلو «ةالصلا

 ةراشإ فنصملا مالك قالطإ يفو «ةرم ةهج لكل ىلص ءىش ىلع هيرحت عقي مل نمو «مهلعف 5 يبلا ناسحتساو
 (حتف) .وهسلا دوجس يف وأ دهشتلا ردق دعق ام دعب ناك نإو «رادتسا أطخلاب ملع ول هنأ ىلإ

 (ع) .مهتئيهك ةالصلا يف اورادتسا ةلبقلا خسن مهغلب امل ءابق لهأ نأل ؛متأو ةلبقلا ىلإ يأ :رادتسا

 نأ دحأ ملعي ملو «هيرحت ةهح ىلإ لك هحوتو ةلبقلا اورحتو ةملظم ةليل يف موق ىلص ول يأ :خلإ موق ىرحت ولو
 ةهح لبقتسا مهنم الك نأل ؛مهتالص تزاح هفلخ سيل مامإلا نأ دحاو لك ملعي نكل هجوت ةهج يأ ىلإ مامإلا

 ةلبقلا أطحأ مامإلا نأ نظو مامإلا ةهج ملع ول امأ ءةبعكلا فوج يف امك مامإلا ةهجل مهتهج فلاح نإو هيرحت

 اتفلتحا ولو «تزاح همعز يف همامإ ةهجي هيرحت ةهحج دحتا ولف «هداقتعا داسفلاو ةحصلا يف ربتعملاف «هتالص حصت الف

 (ع) .ةلبقلا هابتشا دنع مامإلا عم ةعامج يأ :موق (حتف) .رحب مل همعز يف

 يف همامإ ةفلاخم مهنم نقيت نمو «ىرحتلا ةهج مهقح يف ةلبقلا نأل ؛مامإلا فلح اوناك اذإ ةالصلا كلت :مهيرجب

 (ع) .ةيناثلا يف ماقملا ضرف كرتو ىلوألا يف أطخلا ىلع همامإ دقتعا هنأل ؛هتالص رحت مل ءادألا ةلاح هيلع همدقت وأ ةهجلا



 ةالصلا ةفص باب في ةالصلا باتك

 ةالصلا ةفص باب

 N دوجسلاو عوكر لاو ةءارقلاو مايقلاو ةمبرحتلا :اهضرف
 ةعبس ةالصلا ضرف يأ

 .ءيشلل ةمزاللا ةرامإلا :ةفصلاو ءاهتفص نايب يف يأ :ةالصلا ةفص باب

 ةالصلا نييبت دارملاو «لكلا ىلإ ءزجلا ةفاضإك هيف ةفاضإلاو «طرشلا نايب دعب طورشملا يف عورش :ةالصلا ةفص

 توبثل طرتشي هنأ ملعاو .ةدعلاو دعولاك ناردصم فصولاو ةفصلاو «ةسبالم ندأل ةفاضإلاف ءاهتيهام فشكو

 ءءيشلل تباثلا رثألا تابثإ وهو مكحلاو «ةيهاملا ءزح وهو نكر لاو «ءيشلا ةيهام يهو نيعلا :ءايشأ ةتس ءيشلا

 يمدآلا وه :لحلاو ءاهريغو ةءارقلاو مايقلا :نكرلاو «ةالصلا :نيعلاف «هببسو «هطرشو «ءيشلا كلذ لحمو

 «تاقوألا :ببسلاو ءاهاوثو اهداسفو ةالصلا زاوج :مكحلاو ءاهريغو ةراهطلا نم مدقت ام طرشلاو «فلكللا

 (حتف) .لكلا ىلع بابلا لامتشال بودنمو ةنسو بحاوو ضرف ىلع ةلمتشملا ةيفيكلا ئيعمب انهه ةفصلاو

 ءيشلا لعج :عرحتلاو «نكر لاو طرشلل لماش وهف «يعطق ليلدب هموزل تبث ام وه [لوألا] :ةميرحتلا اهضرف

 مرحت اهنأل ؛ىلوألا ةريبكتلا تصحو «ةغلابملاو ةدحوللو ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل هيف ءاتلا ةدايزو ءامرحم

 هيلع بظاو ام عم (٣:رثدلا) رّبكف كبروا :ىلاعت هلوق اهتيضرف ىلع ليلدلاو «ةالصلل ةيفانملا ةحابملا ءايشألا

 (حتف) دك يبلا

 :ىلاعت هلوقل [(ع) .هيتبكرو لاني ال هيدي ّدم ول ثيحب وهو «لفنلا نود ضرفلا يف نكر «مايقلا :يناثلاو] :مايقلاو

 هيف ضورفملاو «نيرسفملا عامجإلا ةالصلا مايق هب دارملاو «نيتكاس وأ نيعيطم يأ (۲۳۸:ةرقبلا) 4 نیتناق 3 اوُموقَولا

 ىلع نامدقلا نوكي نأ مايقلا يق ىلوألاو ءديلا عباصأ عبرأ هيمدق نيب نوكي نأ عوشخلل برقألاو «ةءارقلا ردقب

 (حتف) .رذع ريغب ناك نإ هركيو «هئزجي هيلجر ىدحإ ًاعفار وأ «هعباصأ فارطأ وأ هيبقع ىلع ماق ولف «ضرألا
 (؟١ :لمزملا) 4ِنآَدقْلا ا اوأرقافإل : ىلاعت ةلوقل | ةحئافلا ةيصوضخخ ريخ نم اقلطم ةءازقلا «كلاثلاو] :ةءارقلاو

 .عامجإلا دقعنا اهتيضرف ىلعو «"نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث" :ٌةتُك هلوقلو
 مادق هتهبج ىذاحت نأ يغبنيف ًاسلاج عكر نإف ءامئاق عكر اذإ رهظلا ءانحنا وهو [عوكرلا :عبارلاو] :عوكرلا

 .بحتسم وأ بحاو هيلع داز امو «عوكر لا مسا هيلع قلطي ام ندأ هيف نكرلاو «عوكر لا لصحيل هيتبكر

 عبصأ عضوو هيمدقو هتهبجب وهو (/07:جحلا) ياودجشاو اوُعَكراوإ» :ىلاعت هلوقل ؛دوجسلا :سماخلاو] :دوجسلا

 عضو :دوجسلاو ءادرفم عوكرلاو مايقلا ركذ اذهلو «ضئارفلا دادعت ضرغلا نإف «هسنح دارملا [.طرش ةدحاو

 (حتف) .غدصلاو نقذلاو دخلا جرحو فنألا لخدف «هيف ةيرخس ال امم ضرألا ىلع هجولا ضعب
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 م س ف م 5
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 CESS CENE و و ةروس ٌمضو ةحتافلا ةءارق :اهبجاوو

 اذإ" :دهشتلا هملع نيح دوعسم نبال تع هلوقل [(ع) .نكرب سيل ضرف وهو ةدعقلا :سداسلاو] :ريخألا دوعقلاو
 ءريتعت ال دوعقلا ريغ يف دهشتلا ةءارق نأ ىلع عامجإلل ءدعاق تنأو يأ "كتالص تمت دقف اذه تلعف وأ اذه تلق
 عم دوعقلا وأ ةدعقلا وهو ءامهدحأب مامتإلا قلع الكتف هنأ هيلع دري الو ءأرقي مل وأ دهشتلا أرق لعفلاب مامتإلا قلع

 تتبث فيك :ليق نإف «دهشتلا ةءارق ةيضرفب دحأ لقي مل ذإ ؛عامجإلا فلاخي اذه نأل ؛ضرف ةءارقلاو «ةءارقلا

 «(4 9 :ةرقبلا) ةالّصلا اوُميِقأَو :ىلاعت هلوق وهو باتكلا لمح انايب عقو ربخلا اذه :انلق ؟دحاولا ربخب ةيضرفلا

 (صلختسم) .سأرلا ىلع حسملا ربخ يف امك هب ال باتكلاب ةيضرفلا توبث ناكف

 ءايرحت هرك نإو ةالصلل يفانملا هلعفب يأ ][(ع) .هتالص نم يلصملا جورخ عباسلاو يأ ] :هعنصب جورخلاو

 :يعفاشلا دنعو «هريغ وأ مالسلا ظفلب ناك ءاوس ءاقلطم هلعفب يأ[(ع) .بحاو لب ًاقافتا ضرفب سيل هنأ :حيحصلاو

 لدي ال هاور امو هدو دوعسم نبا ثيدح نم انيور ام :انلو ,"ميلستلا اهليلحتو" :كتفع هلوقل ؛طقف مالسلا ظفلب
 (حتف) .ضرفب سيل هعنصب جورخلا :امهدنعو «هب انلق دقو «بحاولا ىلع لب ءادحاو اربخ هنوكل ؛ةيضرفلا ىلع

SSضرفلا ركنمف «داقتعالا يف قرفلاو ءءاونس لمعلا ل نيرفلاو وهز يوك اياد هيو  
 نكي مل ا لعل ا ريس كاملا 3 يجو اع ا «بجاولا فالخب «رفاك يعطقلا

 (حتف ييع) .ةداعإلا بجوي نكل ةالصلل ًالطبم
 اهدعي ملو هل دجسي مل نإو ءوهسلاو دمعلا يف ابوجو داعتو ءاهنم ةيآ كرتب دجسيف «ةبحاو اهلك يأ :ةحتافلا ةءارق

 "باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال" :التفع هلوقل ؛ضرف :ةياور يف دمحم دنعو يعفاشلاو كلام دنعو ءاقساف انآ نوكي

 نارق ES ارفاق :ىلاعت هلوق انلو ,"جادح يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم" :هلوقو

 ةالص ال :لوألا ثيدحلا ئيعمو «هب انلق دقو ءلمعلا بجوي هنكل ءزوحت ال دحاولا ربخب هيلع ةدايزلاو ٠٠(« :لمزملا)

 ام أرقا مث «ربكف ةلبقلا لبقتسا مث ىوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ" :يبارعألل يلب هلوق ليلدب باوثلا ةلماك

 ؛ناثلا ثيدحلا يف ةلالد الو ءاهيلإ هتحاحو ماكحألاب هله ؛اهايإ همّلعل ًاضرف ناك ولف «"نآرقلا نم كعم رسيت
 سيل لوألا ثيدحلا اضيأو «هب لوقن نحنو «صقنلا ىلع لب زاوجلا مدع ىلع لدي الف ؛ناصقنلا :جادخلا نأل

 ءرخآ ثيدح ليلدب لامكلا يفن ىلع لمحلا نيعتف ءلامكلا يفنو زاوجلا يفن هب داري نأل لمتحم لب مكحمب
 تايآ ثالث وأ ةحتافلا عم يأ ] :ةروس مضو (حتف) .مكحمم سيل هنأل اراه ناك يلوا ةدايزلا هوو الق

 أرق ام دعب اضرف نكي مل نإو ةروسلا مض نأ ملعاو[(ط «ع) .يناثلا بحاولا وهو اهردقب ةليوط ةيآ وأ راصق
 ةحتاف اهفوك ةيصوصحخو «ضرف ةءارقلا قلطم نأ :لصاحلاو «ضرفلا نع عقت ةحتافلا عم اهمض اذإ هنكل ةحتافلا

 .حورشلا ضعب يف اذك «ضرفلا ىدؤي نيبحاولا ءادأ نمض يفو «ةبحاو ةروسو
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 ناكرألا ٌليدعتو ءرركم لعف يف بيترتلا ةياعرو نييلوألا ف ةءارقلا نييعتو
 سماخلا يأ عبارلا يأ طرد ف ثلاثلاو يأ ىف
 ا را ا د A و و كك ا ا دهشتلاو لوألا دوعقلاو

 سداسلا يأ

 ءامهيف ضرف اقلطم اُهِإف ؛يئانثلا نع زارتحالل "نييلوألا" ديقف «يثالثلاو يعابرلا ضرفلا يف يأ :ةءارقلا نييعتو

 دوعسم نبا نعو ؛"نييرخألا يف ةءارق نييلوألا يف ةءارقلا" :هق#د بلاط يبأ نب يلع لوق اهيلع ليلدلاو

 دنعو «ضرفلا نم نيتعكرلا يأ :نييلوألا (حتف) .حبس ءاش نإو أرق ءاش نإ نييرخألا يف رييختلا :امند ةشئاعو

 امأ ءضرف رركم لعف يف بيترتلا :يعفاشلاو رفز دنعو :بيترتلا ةياعرو (ع) .تاعكرلا لك يف :يعفاشلا
 بيترتو عوكرلا ىلع مايقلا بيترتك ًاقافتا ضرفف امهقوف امو نيتعكرلا يف ةرّركملا لاعفألا نيب بيترتلا ةياعر
 «دوجسلاب دتعي مل دوجسلا دعب عكر ول ىح لوألا دوجو ىلع يناثلا ةحص فقوتي يأ «دوجسلا ىلع عوكرلا
 ؛اهبجوي نكر ممدقت نأ نم وهسلا ةدجس يف مهوق ياني بيترتلا ةيضرفب مكحلا :ليق نإف «دوجسلا ةداعإ هيلعف

 (حتف) .رخآ نكر نع هريخأتل ال هلع نع نكرلا ريخأتل يه امنإ ةدجسلا نأ باوجلاف «بحاولا نأش اذه نأل

 (ع) .وهسلل دجسو مالسلا دعب ولو اهاضق ىلوألا نم ةدجس يسن ول نح ةدجسلاك ةدحاو ةعكر يف :رركم

 :فسوي وبأو يعفاشلا لاقو «ةحيبست ردقب امهريغو دوجسلاو عوكرلا يف حراوجلا نيكست يأ ] :ناكرألا ليدعتو

 رمأللو «هلك كلذ ىلع التف هتبظاومل ؛ةسلجلاو ةموقلاو دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا بوجوو [(ع) .ضرف هنإ
 فسوي وبأ لاق اذه نمو «تارم ثالث "لصت مل كنإف لصف عحرا" :لاق ثيح هتالص ءيسملا ثيدح يف

 تقلعتف ءدوجسلاو عوكرلاب انرمأ (/0:جحلا» ِئاودَجْساَو اوك راف :ىلاعت هلوق انلو ءضرف هنإ :يعفاشلاو

 زوجت ال اهأ عم دحاولا ربخب ةدايزلا انهه زوج هنأل ؛لكشم ةيضرفلاب فسوي يبأ لوقو ءامهنم ىدألاب ةيضرفلا
 (حتف) .فالخلا عفتريف بحاولا وهو يلمعلا ضرفلا ىلع لومحم هلوق لعلو «هدنع

 دعي ملف هنع اهس لكل هنألو «ةبظاوملل [(ط) .ريخألا ريغ لوألاب دارأو «حصألا ىلع لفن يف ولو] :لوألا دوعقلاو
 ةنسلا مسا هيلع نوقلطي انخياشم ٌرثكأو «ةيضرفلا مدع ديفتسا هيلإ هدوع مدعبو «بوحولا ديفتسا ةبظاوملابف «هيلإ

 اقلطم لوألاب دارملاو «فالخلا عفر يضتقي اذهو «بحاولا نعم يق ةدكؤملا نأل وأ ةنسلاب تبث هبوجو نأل امإ

 نم يعابرلا يف ىلوألا ةدعقلا :يعفاشلاو رفزو دمحم دنعو «لفنلا وأ ضرفلا وأ ةيثالثلا وأ ةيعابرلا يف ناك ءاوس

 ءةيناثلا يف وأ ىلوألا يف ناك ءاوس اقلطم دهشتلا ةءارق عباسلاو يأ ] :دهشتلاو (حتف «نيكسم) .ضرف لفنلا

 ءامهيف هأرق الكل هنأل ؛بحاو نيتدعقلا يف دهشتلا :"طيحملا" يفو [(نيكسم) .ضرف ةيناثلا يف :يعفاشلا لاقو

 5 هيلع ةالصلا بوجو مدع ىلإ ءاعإ دهشتلا ىلع هراصتقا يقو «ةيضرفلا نود بوحولا ىلع كلذ لد «هب مهرمأو

 قلطأ كلذلف ةياورلا رهاظ وه هتءارق بوحوو «نتملا يف يتأيس ام ىلع طقف ةنس يه لب ءريخألا دوعقلا يف

 (حتف «ييع) .ضعبلا رايتخا وهو «ىلوألا يف ةنس نوكي نأ سايقلاو



 ةالصلا ةفص باب ۷٦ ةالصلا باتك

 د ك ف

 .رسيو رهجي اميف رارسإلاو رهجلاو نيديعلا تاريبكتو ءرتولا تونقو مالسلا ظفلو
E RE 1رضع قاقلاو رقع ياام 2  SS iS 

 هنم سيل "مكيلع" نأ دافأو «ةبظاوملل [(ط) .ضرف :يعفاشلا لاقو «"مكيلع" نود نيترم] اعلا ظفلو
 ةالصلا نم جرخيو ءءادتقالا حصي ال "مكيلع" :هلوق لبق مالسلا ظفل دعب هب ىدتقا ولف «ًالامشو اني . ليوحتلاك

 :ليقو «حصألا وهو نيتميلستلا معف «مالسلا بوجو يف قلطأو «نيتميلستب ليقو «ءاملعلا ةماع دنع ةميلستب
 :لاق رمع نبا نع يور ام :انلو "ميلستلا اهليلحتو" :اكتع هلوقل ؛ضرف مالسلا ظفل:يعفاشلا دنعو «ةنس ةيناثلا

 تع كتي ذأ لبق" SOS "كس انا لبق SEDE رنا E E A لوسو لاق

 (حتف «ئيع) .هب انلق دقو «بوحولا الإ ديفي ال هاور امو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «"هتالص
 ةفاضإلاف «رتولا ةالص يف عقاولا ءاعدلا يأ [هريغ يف وأ ناضمر يف ناك ءاوس ءاعدلا قلطم وه] :رتولا تونقو

 زاج هريغب ىتأ ول ىح «ةنسف هرخآ ىلإ "كنيعتسن انإ مهللا" :صوصح امأو ءاعدلا قلطم تونقلاو «ةسبالم ندأل
 نم ريخألا فصنلا يف :يعفاشلا دنعو «ةبجاو ةثلاثلا ةعكرلا ةءارق نم هغارف دعب تونقلا ةريبكت اذكو ءاعامجإ

 «لصف ريغ نم رتولا يف هب رمأ تع هنأ درو ام :انلو «هنم فصنلا يف بعك نب يأ هب رمأ هو رمع نأل ؛ناضمر

 دعب رجفلا يف تنق التف هنأل ؛بحاو حبصلا يف هدنع تونقلا اضيأو «ةءارقلا لوط هاور اميف تونقلاب دارملاو

 (حتف «ئيع) .ملسمو يراخبلا هاور «هکر ت مث ناوكذو لعر ىلع وعدي ًارهش تنق تاء هنأ :انلو «عوكرلا
 هلوقل اهوجوو ءرطفلا ديع يف امك ةالصلا يف ةعقاولا وأ ءاهدعبو ةالصلا يف ةعقاولا يأ :نيديعلا تاريبكتو

 مهفي امك نيديعلا تاريبكت هنم دارملا :ليقو «(8١:ةرقبلا) 4ہکاده ام لع هللا اورتن دعا اولمكُتل وم :ىلاعت

 نأل ؛ءانثلاو ذوعتلاك راكذألا نم األ ؛سايقلا وهو «ةنس نيديعلا تاريبكتو رتولا تونق :ليقو ؛"عئادبلا" نم
 :ناسحتسالا هجوو «لاعفألا يف الإ وهسلل دجس لء هنأ ًاضيأ لقني لو «راكذألا نود لاعفألا ىلع ةالصلا نعم

 نم تراصف «نيديعلا ٌتاريبكتو رتولا تونقو ةالصلا دهشت :لاقي «ةالصلا عيمج ىلإ فاضت راكذألا هذه نأ

 (حتف «صلختسم) .اهكرتل ةدجسلا بجي الف ءطقف دوجسلاو عوكرلل فاضت اهنإف «تاحيبستلا فالخب اهصئاصح
 دوصقملا امنإو ءنيدوصقم اسيل امهنأل ؛امهك رتب وهسلا دوجس بجي ال يح ناتنس امه :ليقو :رارسإلاو رهجلاو

 ليبس ىلع ىدؤت ضئارفلا يف يهو «ةالصلا ناكرأ نم ةءارقلا نأ بوحولا ىلع ليلدلاو «ةموقلاك اراصف «ةءارقلا
 اوعمسي ال نأ رافكلا دصق نأ ىلإ رمألا ءادتبا يف اهلك تاولصلا يف رهجي التلع يبلا ناك اذهلو ءءافحإلا ال ةرهشلا

 ١٠١ :ءارسإلا) كاليبَس كلذ نيب ْعَتباَو اهب تفاح الو َكِتالَّصِب ْرَهَجَت الو :ىلاعت هللا لزنأف «هيف نوبعلي اوناكو «نآرقلا

 يف رهجي ناكو «راهنلا ةالص يف ىذألل نيدعتسم اوناك مهنأل ؛راهنلا ةالصب تفاختو ليللا ةالصب رهجت نأب

 رذعلا اذه لاز نإو مث «ىذألل ةوق ٍدئنيح رافكلل ناك امو «عمجب ةنيدملا يف تناك امهتماقإ نأل ؛ةعمجلاو نيديعلا

 (صلختسم «حتف) .ابحاو اناكف «هرمع عيمج يف امهيلع بظاو التف هنألو ؛فاوطلا يف لمرلاك مكحلا يقب



 ةالصلا ننس في ةالصلا باعك

 أ ةالصلا دس

 ١ طك

 ذوعتلاو ءانثلاو ءريبكتلاب مامإلا رهجو هعباصأ رشنو ةميرحتلل نيديلا عفر :اهننسو
 سماخلا عبارلا ثلاثلا يأ يناثلاو يأ 0 0 وأ ف يأ لا

 ف 5 ٤
 هدم ال ا a ولو اولا وتوت ل هنأ eS وه قه ae وااو اوت اه E هيام هنا ةئاوراف و هندا6 ارس نيماتلاو ةيمستلاو

 عباسلا سد 1

 .جيرفت الو مض الب اهلاحب اهكرت يأ :ةميرحتلل (ع) .نيديلا عفر :لوألا نورشعو ةثالث ةالصلا ننس يأ :اهننسو
 يفو «هتقو فو «عفرلا لصأ يف :عضاوم ةعبرأ يف هيف مالكلاو «ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر ننسلا نم يأ
 يديألا عفرت ال" :لاق هنأ :اكتلع يبلا نع رمع نباو سابع نبا نع يور املف عفرلا لصأ امأ .هلحم فو «هتيفيك
 ريبكتلا ةنس نأل ؛اه انراقم نوكي ريبكتلا تقوف هتقو امأو «حاتتفالا ةريبكت اهتلمج نم دعو ؛"نطاوم عبس يف الإ
 نيتحوتفم هيدي عفريف هتيفيك امأو «ةنراقملاب الإ دوصقملا اذه لصحب الو «ةالصلا يف عورشلاب مصألا مالعإل عرش

 هيمامإب يذاحي يأ هينذأ ءاذح هيدي عفريف هلحم امأ ءاهلاحب اهكرتيو ةلبقلا وحن عباصألا نوكي نح نيتمومضم ال

 (صلختسم) .ريبكتلا دنع يديألا عفري عضوم لك يف كلذكو «هينذأ يمحش
 هوركمف مامإلا توص سانلل يدتقملا غلبي نأب هيلإ ةحاحلا مدع دنع غيلبتلا امأو «ةحاحلا ردقب يأ :مامإلا رهجو
 درفنملاو ءبحتسمف هيلإ جايتحالا دنع امأو ,ةهوركم ةعدب ةلاحلا هذه يف غيلبتلا نأ ىلع ةعبرألا ةمئألا قفتاو
 هل نإف ؛مامإلا فالخب امهقح يف ةمودعم ةحاحلاو «ءافخإلا راكذألا يق لصألا نأل ؛ريبكتلا يفخي يدتقملاو

 متوملاو لاقتنالاو عورشلاب مالعإلا ىلإ هتحاحل مالسلاو عيمستلاب اذكو :ريبكتلاب (صلختسم «حتف) .ةحاح
 54/١[ :قئاقحلا زمر] .ةنسب سيل :كلام دنعو .خلإ مهللا كناحبس ةءارق وهو :ءانثلاو .هسفن عمسي درفنملاو
 هللا مسب ةءارق نعي :ةيمستلا (ع) .ةنسب سيل :كلام دنعو «ميحرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ةءارق يأ :ذّوعتلاو
 (ع) .ةحتافلاب أدبي لب اهأرقي ال :كلام دنعو «ةحتافلا نم اهأل ؛ضرف يه يعفاشلا دنعو ميحرلا نمحرلا

 .مومأملاو مامإلا قح يف ةنس يهو نيمآ ةحتافلا دعب لوقي نأ وهو :نيمأتلا

 ارس امي قأيف وعلا ءا انآ ريم ةعيرألا هةل فأي يأ نيمأتلاو ةيمستلاو ذوعتلاو ءانثلا نم لكلاب قلعتي :ًارس

 هتالص يف رهج يء يبلا نأ يور املف ةيمستلا امأ «يعفاشلا دنع امه رهجيف نيمأتلاو ةيمستلا امأو «قافتالاب

 ءامب رهجي ال ناك 83 يبلا نأ ربخأ اسنأ نأل ؛ةءارقلاو ذوعتلا نيب اهنأ ميلعت ىلع لومحم وه :انلق «ةيمستلاب

 نمف «نونمؤي ةكئالملا نإف ءاونمأف مامإلا نمأ اذإ" :لاق هنأ هلع يبلا نع ةريره يبأ ثيدح نيمأتلا يف هتجحو

 نكي مل اعومسم مامإلا نيمأت نكي مل ولف "رحأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو
 "نيلاضلا الو" :مامإلا لاق اذإ" :لاق يلع يبلا نأ رجح نب لئاو نع يور ام :انلو «قيلعتلل نعم الف وا

 مامإلا نإف" :هلوق ىلإ جيتحا امل اعومسم ناك نإف "اه نولوقي ةكئالملاو اهوقي مامإلا نإف ؛"نيمآ" :اولوقف

 (هريغو صلختسم) .ءافخإلا اهيف لصألاو «راكذألا نم وه ًاضيأو ,"اهوقي



 ةالصلا ننس ۷۸ ةالصلا باتك

 ذخأو اثالث هحيبستو هنم عفّرلاو ص رلا ريبكتو «هترس تحت راسب ىلع هج : عضوو
 تارم ثالث يأ رشع كلاغلاو رشق نالا رشع يداحلا يلصلا يأ عساتلا

 ةيتبكرو هيدي عضوو اثالث ا دوجسلا ريبكتو د جيرفتو هيديب هيتبكر
 رشع سداسلا 2نكمتلل رشع سماخلاو عوكرلا يف رشع عبارلاو

 عوضخلا ىلإ برقأ هنألو ؛ردصلا ىلع عضي دك ناك هنأل ؛هردص ىلع عضي :هقس يعفاشلا دنعو :هنيمب عضوو

 ؛"ةرسلا تحت لامشلا ىلع نيميلا عضو ةنسلا نم" ضف بلاط يبأ نب يلع ثيدح :انلو «ةروعلا ىلع عضولا نم

 مكح اه سيل امل ؛بايثلا قوف رضي ال ةروعلا ىلع امهعضوو «كولملا يدي نيب امك ميظعتلا ىلإ برقأ هنألو
 ثيدح اضيأ انلو [۲۷۹/۱ :قئاقحلا نييبت].ةروع ناك نإو اهردص ىلع اهيدي ةأرملا عضت اذهو «هقح يق ةروعلا

 (حتف) .ةرسلا تحت هلاش ىلع هني عضو 3 هللا لوسر تيأر :لاق رجح نب لئاو

 التلع هنأ يور امل :عوكرلا ريبكتو (ع) .هردص ىلع :دمحأو يعفاشلا دنعو «هترس تحت امهعضو :هترس تحت

 ؛هرج زوجي الو ريخدلا ىلع ا نوقرت وهو :عفرلاو 54/١[ :قئاقحلا زمرإ.ضفحو عفر لك دنع ربكي ناك
 (ط «ع) .امئاق ءاوتسالا يأ عفرلا دنع ديمحتلاو عيمستلاب أي امنإو «عفرلا دنع ريبكت ال هنأل

 لامك ندأ يأ "هاندأ كلذو ءاثالث ميظعلا يبر ناحبس" :هعوكر يف لقيلف مكدحأ عكر اذإ" :ظ هلوقل :هحيبستو

 نع صقني نأ هركي :اولاق مهنكل «ثالثلا ىلع فقوتي اهلامكو «ةرع. ولو لصحت حيبستلا ةينس نأ نعي .ةنسلا

 (حتف) .سأب الف الإو هفرع نإ ةيعرجت اهِإف يئاحلا هکر ديل ةءارقلا وأ عوكر لا ةلاطإ فالخب «ةيهيزنت ةهارك ثالثلا

 مشاب ْحبَسفإل :هلوق لزن امل هنأ ىور امل هتالص تلطب عوكرلا حيبست كرت نم :كلام لاق :"صلختسملا" يف لاقو

 اقلطم م :جحلا) كارثكر ا :ىىلاعت هلوق و رن هرج :كتلع يبلا لاقف 74 :ةعقاولا) ميِظَعْلا كبَر
 .نيليلدلاب المع ةنس حيبستلا نوك عم زاوحلاب انلقف «دحاولا ربخب ربخب باتكلا خسن زوجي الف حيبستلا طرش نع

 2 .ًاضيأ ةنس هنم عفرلا اذك ةنس ريبكتلا نأ امك هنأل ؛ىلوأ ناك هنم عفرلاو :لاق ولو :دوجسلا ريبكتو

 ثالث "ىلعألا يير ناحبس" :هدوجس يف لقيلف مكدحأ دجس اذإ" : لاق هنأ ثيدحلا يف الل ن ةو

 هيتبكر دعب هيدي عضو : "صلختسملا" بحاص اهراتخا يلا ةحسنلا يفو :هيدي عضو (حتف) . "هاندأ كلذو «تارم

 :يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع اذهو «هيدي مث الوأ هيتبكر عضي نأ ننسلا ةلمج نم يأ «فطعلا واو ضوع "دعب" ظفلب

 اذه نيع :انلو ءالوأ هيتبكر عضي نأ وهو «ةالصلا يف لمحا كورب نع ىف لع يلا نأ يور امل ؛الوأ هيدي عضي

 "هيتبكر و" :حورشلا يقاب يفو .انبهذم لثم هذ دوعسم نباو هذ رمع نعو ءالوأ هيدي عضي لمجلا نأل ؛ثيدحلا
 ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ" لي هلوقل ؛ضرف ةعبسلا ءاضعألا ىلع دوحسلا :يعفاشلاو رفز لاقو .فطعلا واوب
 هاور امو «عامجإلاب هفلحخ ىلإ هادي دش نم زاح اذهلو «نيمدقلاو ةهبحلا عضوب ققحتي ةدجسلا نأ :انلو «"مظعأ

 ءامهعضو نودب دوجسلا ققحتل اندنع ةنس وهو دوجسلا ةلاح ضرألا ىلع يأ :هيتبك رو (حتف) .بدنلا ىلع لومحم
 (نيكسم) .نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو هحولا يهو ةعبسلا ءاضعألا ىلع ضرف دوجسلا :رفزو يعفاشلا دنعو



 ةالصلا ننس ۷۹ ةالصلا باتك

 ف لف :
 .ءاعدلاو يبنلا ىلع ةالصلاو ةا وةلا «ىنميلا بلوى سلا هلخر شارتفاو

 نورشعو يناثلاو نيتدجسلا نيب دوجسلاو ع وكر لا نيب رشع عساتلا

 شرف دعق اذإ ناك لع يبلا نأ امد ةشئاع نع يور امك كلذك لعف #3 هنأل ؛اقلطم يأ :لإ هلجر شارتفاو

 عضي نأ وهو :كروتلا نع ىم ك يبلا نأ هد سنأ نعو «ئميلا هلجر بصنو ءاهيلع دعقو ىرسيلا هلحر
 ىلع لومحمف لك هكروت يف كلامو يعفاشلا هب جتحا امو «نميألا بناجلا ىلإ هيلحر جرخيو «ضرألا ىلع هيتيلإ
 (صلختسم «حتف) .نيتدجسلا نيب شرتفي اذكو «هنس ربكو هفعض
 :كلام دنعو «ةرحآلا يف كروتي :دمحأو يعفاشلا دنعو «نيتدعقلا يف دهشتلل دوعقلا ةلاح يف :ىنميلا بصن

 ةموقلا :يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو [دوجسلاو عوكرلا نيب ةموقلا :نورشعلاو] :ةموقلاو (ع) .امهيف كروتي
 عفر كلذكو ءنابحاو امه :يحركلا ةياور يفو «هتالص تدسف ةسلجلا وأ ةموقلا كرت ول يح «ناضرف ةسلجلاو

 (حتف) .وهسلا دوجس همزلي ايهاس كلذ نم اعيش كرت ولو «ةنينأمطلاو باصتنالاو عوكرلا نم سأرلا
 (ع) .ضرف امه :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو «نيتدجسلا نيب ةسلجلا :نورشعلاو يداحلاو :ةسلجلاو

 «(07:بازحألا) هيلع اولو :ىلاعت هلوقل ؛ضرف يعفاشلا دنعو ءاندنع ةنس ةريحألا ةدعقلا يف يأ :خل ! ةالصلاو

 هملعي مل و «ةالصلا ضئارف ًايبارعأ لع التل هنأ و ,NE «بوجولل رمألاو

 يضتقي ال رمألا نأل ؛لاق ام ىلع ةلالد ةيآلا يف سيلو اهات هملعل ًاضرف تناك ولف يڪ يبلا ىلع ةالصلا
 كلذ یان نت ةانعو ءيبلا اهيأ كيلع مالسلا :انلوقب رمألا بجومع انيفو دقو «ةرم رمعلا يف بحت لب راركتلا

 .سلجب يف ةرمه يفتكيف لع هركذ نع ولخت ال هيلع ةالصلا نأل ؛ىرحأ ةدابعل غرف امل بجو ول ذإ ؛سلجا

 «لامكلا يفن ىلع لومحم "هتالص يف يلع لصي مل نمل ةالص ال" :اكتفع هلوقو [۲۸۲ 278١/١ :قئاقحلا نييبت]

 عفر ةدعقلا ننس نمو «هل ًاميظعت هيف نأل ؛كلذ رثأ التف هلآ ىلع الإ ءايبنألا ريغ ىلع يّلصي ال :ةفينح وبأ لاقو
 (نيكسم «حتف) .هب ئفملا وهو "هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ" دنع دهشتلا يف ئميلا ةبابس

 ثلاثلاو] :ءاعدلاو (ع) .دمحأو كلام لاق هبو «ضرف يه :يعفاشلا لاقو «ريحألا دهشتلا دعب يأ :يبنلا ىلع

 ةيعدألاو نآرقلا ظافلأ هبشي ام. هيدلاولو هسفنلو تانمؤملاو نينمؤملل دهشتلا نم غرف اذإ ءاعدلا :نورشعلاو

 ةالصلا ربدو ريخألا ليللا فوج" :لاق ؟عمسأ ءاعدلا يأ هللا لور اي :ليق :اعوفرم يذمرتلا هنسح امل [ةروثأملا

 مهللا :وحن سانلا نم هلاؤس ليحتسي ال امي رسفو «سانلا مالك هبشي امي وعدي الو «هنم غارفلا لبق يأ "ةبوتكملا

 وحن ةالصلا دسفي ال ةالصلا جراح هب ءاعدلا غاس ام لك :كلامو يعفاشلا دنعو «ةأرما نيجوزو ءاذك ئيطعأ

 انلو «"'مكرودقل حلملاو مكلاعنل عسشلا يح مكجئاوح هللا اولس" :8ء هلو ؛ةنالف يجوز هللا :لوقي نأ

 لمحيف «ةالصلا يف هنأ هاور اميف ةلالد الو «"سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ" :فع هلوق

 ءاعدلا متخ :اهنم «هجولا يلي ام افوطبو ءردصلا ءاذح ءاعدلا يف يديألا عفر :ةنسلا نمو ءاحراح ءاعدلا ىلع

 (حتف) .هنع غارفلا دنع يأ هرخآ يف ههحو هيديب حسمي نأ :اهنمو «"نيملاعلا بر" ىلإ "كبر ناحبس" :هلوقب



 ةالصلا بادآ مو ةالصلا باتك

 | ةالصلا بادآ|

 هيمك نم هيفك جارخإو «بؤانتلا دنع همف مظكو هدوجس عضوم ا ر
 ةالصلا

 11 تلو 1 4 ياشا

 "حالفلا ىلع يح" :ليق نيح مايقلاو ,عاطتسا ام لاعسلا عفدو ,ريبكتلا دنع
 موقلاو مامالل سماخلا و و ف ل س عبارلاو

 .ةالصلا تماق دق :ليق ذم مامإلا عورشو
 ةالصلا يف يأ سداسلاو

 ءاعكار هيمدق ىلإو ًامئاق :هدوجس .ىلصملا رظن يأ هرظن :لّوألا «هركذ ام ىلع ةتس ةالصلا بادآ يأ :اهادآو

 طرا اا ا رتا و ا ك لإ اداه اة ا لا و دفق هوك ل

 بءاثت اذإ" :اكتلع هلوقل ؛هلعفب هنم ناطيشلا كحض نم ًافوح [هنانسأب ةفش ذحأي ولو هكاسمإ يأ ] :همف مظكو

 هلحم اميف لساكتلا نم هيف هنأكو ."ناطيشلا هنم كحض بءاثت اذإ مكدحأ نإف «عاطتسا ام هديب هدريلف مكدحأ

 (حتف) .حابصملا يف امك زومهم بؤاثتلاو .عوضخلاو طاشنلا

 .مفلا ىلع فكلا رهظ عضي رذعت نإو «ناطيشلا نم هنأل :بؤاغتلا

 «لاجرلا قح يف اذهو «عباصألا رشن نم نكمأو «ةربابحلاب هبشتلا نم دعبأو «عضاوتلل برقأ هنأل :هيفك جارخإو
 (حتف) .اهلرتسأ هنأل ؛اهيمك يف اهيدي لعجف ءاسنلا قح يف امأو

 امهم يعي :عاطتسا ام .اهيمك يف لعجتف ةأرملا امأو دربك ةرورضل الإ لوألا ريبكتلا دنع يأ :ريبكتلا دنع

 (ع) .هتالص دسفت فورح هنم تلصحف رذع الب ناك ولو «ةالصلا لاعفأ نم سيل هنأل ؛نكمأ

 برقب مامإلا ناك اذإ اذه «رمألا لاثتمال ةعراسم [(ط) .ةماقإلا يف نذؤملا لوقي نيح يأ ] :خلإ ليق نيح

 عقي نيح اوماق مهمامأ نم لحد ولو «حصألا ىلع مامإلا هيلإ يهتني فص لك فقو نكي مل نإف «بارحلا
 (حتف) .ةيناثلا دنع نومرحيو «ىلوألا "ةالصلا تماق دق" :ليق نيح :رفز لاقو «هيلع مهرصب

 .فسوي يأ لوق وهو عاما هي: ناب ال اهّمتأ ىح رحأ ولو «ىلوألا ةرملا يف :ةالصلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸1 ةالصلا باتك

 لصف
 و ط ف ك س

 حيبستلاب عرش ولو 0 ج هيدي عفرو ہک ةالصلا يف لوحدلا دارأ اذإو
 تناك ةالص يأ يلصملا ي 000

 OO E ET أرق ول امك حص ةّيسرافلاب وأ ليلهتلا وأ
 هللا الإ هلإ ال :لاق نأب

 «باتك تحت ةلخاد لئاسملا نم ةفئاط :افرعو «زجاحلا :ةغل وه [ةالصلا لاعفأ بيكرت ةيفيك يق يأ ] :لصف
 نعم. نوكي نأ لمتحيو «هدعبو هلبق ركذ ام نيب لصاف يأ لدع لحرك لعافلا ىعع. نوكي نأ لمتحي ردصم وهو
 اذه يأ فوذحم أدتبم ربح هنأ ىلع نونيو عفري "يف" هدعب تركذ نإف «هلبق امع لوصفم اذه نعملاو «لوعفملا

 يف ةروكذملا ماكحألاو يحسم يلا كنأل ؛هرخآ نكس "يف" هدعب ركذت مل نإو ءلصف
 :امهدنعو «هدنع لضفأ هنأو «همامإ ريبكت هريبكت يذاحي نأ يدتقملاب صتخملاو «نيلصملا نيب ةكرتشم لصفلا اذه

 غارفلا ىلإ امهدنعو «ةاذاحملاب الإ هدنع ةعيرحتلا ةليضف كردت الو ."ربكأ" ءا در اللا تلا موو نا ور نو

 ماللا يف يذلا دملا حباذلا وأ فلاحلا وأ يلصملا فذح اذإو «ربكأ هللا :لاق يأ :ربك (حتف) .حصألا يف ءانثلا نم
 (حتف) . .ًاطايتحا كلذ كرتي الف ؛هتحيبذ لحو هنيع داقعناو هتميرحت ةحص يف فلتخا ءاحلا فذح وأ ةلالحلا نم ةيناثلا

 [ه١/1 :قئاقحلا زمر] نالا كلير اه همي و طقم لا انيق ريع دف ايش نين ل ام و أ سرحأ ناك اذإ الإ

 عفرت ةرحلاو «لجرلاك ةمألاو "هينذأ ءاذح" :هلوق «هعم انراقم فسوي يبأ دنعو ريبكتلا ىلع امدقم] :هيدي عفرو

 هيماهيإب يذاحي يح هيدي عفري نأ هتيفيكو [(يئاط «ٰييع)لحرلا قح يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءاهيبكنم ءاذح

 لار قوم يب اا ةباجيمأو لك هنأل هک ا :يعفاشلا لاقو «هينذأ عورف عباصألا سوؤربو «هينذأ يمحش

 ةلاح ىلع لومحم هاور امو «هينذأ ءاذح هيدي عفري ربك اذإ ناك اِفع هنأ رجح نب لئاو ثيدح :انلو «بكانملا

 ملعف مهبكانم ىلإ اهيف نوعفري اوناكف «سناربلاو ةيسكألا مهيلعو لبقملا ماعلا نم تيتأ مث :لاق ًالئاو نأل ؛رذعلا
 ."ربكأ هللا" ضوع "هللا ناحبس" :لاق نأب :حيبستلاب (حتف) .دربلا رذعل ناك كلذ نأ

 ريبكتلا نسحي ناك نإ :فس وي يبأ نعو «هدنع اقلطم حص يأ [ناك ناسل يأ نم «ةيبرعلا ريغ يأ :ةيسرافلاب

 ءاج دق هنأل ؛ريبكلا هللا وأ ريبك هللا وأ ربكألا هللا وأ ربكأ هللا :هلوقب الإ اعراش ريصي ال هب حتتفي عورشلا نأ فرعيو

 هللا" ب الإ كلام دنعو «"ربكألا هللا وأ ربكأ هللا" ب الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ليعف نع. لعفأ مهمالك يف

 ةيدنملا وأ ةيناربعلاو ةيسرافلا وأ ةيبرعلاب ناك ءاوس «ميظعتلا ىلع لدي ام لكب زوجي دمحمو مامإلا دنعو «"ربكأ

 قلطم ربتعا دقف «حاتتفالا ةريبكت يف تلزن (٠1:ىلعأل) ىلصف هّبَر مسا َركْذَوإ» :ىلاعت هلوق :امه ءاهريغو

 (حتف) .رابخألا لجأل ريبكتلا ظفل ريغب عورشلا هركي :ليق نكلو ءلصح دقو ميظعتلا دوصقملاو ءركذلا
 نع يورو يران رجاع ةيسرافلاب أرق ول حصي امك ةيسرافلاب ليلهتلاو حيبستلاب حص يأ :خلإ أرق ول امك
 ةيبرعلا نسحي ال ناك نإ هنكل ءالصأ ةيسرافلاب ةءارقلا زوجت ال :يعفاشلا لاقو ءاضيأ زجع الب زوجي هنأ ةفينح يبأ

 (حتف) .هدنع دسفت ةيسرافلاب أرق ول يح «ةءارق ريغب يلصي وهف



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۲ ةالصلا باتك

 ف 7 ك 11 i .٠ يب £ .٠

 a د ل e sS 6 ل
 نع فك يآ

 سيل هنأل :لإ مهللا ب ال (نييع) .مالسلاو جحلا يف ةيبلتلا اذكو .فالح الب ًاضيأ زاج ةيسرافلاب يأ :امي ىمسو

 (ييع) .هلعفت برعلا نأل ؛اعراش ريصي کا "فاكلا" لدبأ ولو «هتحاحب بوشم وه ذإ ؛صلاخ ميظعتب

 دنعو «امهدنع ليوط نونسم ركذ هيف ادعاق ىلص اذإ امك ءامكح وأ ةقيقح مايق ةنس عضولا يأ :هنيمي عضوو

 يف امأو ءاهيف لسري دمحم دنعو «ةزانجلا ةالصو تونقلاو ءانثلا ةلاح يف امهدنع دمتعيف «ةءارق هيف مايق ةنس دمحم

 (حتف) .اقافتا لسريف نيديعلا تاريبكت نيبو دوجسلاو عوك رلا نيب يلا ةموقلا

 رصنخلاب ىرسيلا هدي غسر ذحأي فسوي يبأ دنعو «لصفملا ىلع :لاقيو «فكلا ىلع فكلا يعي] :هراسي ىلع
 ةفص :يناثلاو ءال مأ ةنس عضولا نأ :لوألا :هجوأ ةعبرأ نم نيميلا عضو يف مالكلا [راتخملا وهو «ماهبإلاو

 ةليضفلا :كلام لاقو «ةنس عضولا انئاملع دنعف :لوألا امأ .عضي يم :عبارلاو «عضولا عضوم :ثلاثلاو «عضولا

 سوؤر ىلع مدل تلزن نح ةباحصلا اذكو كلذك لعفي ناك يلع يبلا نأل ا :لاسرإلا قف

 ".ةالصلا يف ةرسلا تحت لامشلا ىلع نيميلا عضو ةنسلا نم نإ" هذ قو يلع ثيدح :انلو «مهعباصأ

 ذحأن نأ انرمأ - ءايبنألا رشعم - نحن" :اكقفع هلوق وهو ءذحألا ظفل عوفرملا ثيدحلا يفف «عضولا ةفص امأو

ETنأب امهنيب عمجلا انخياشم نم ريثك نسحتساو «رم امك عضولا هذ  

 ناو: هدا وا نوكيل غسرلا ىلع مامبإلاو رصنخلاب قلحيو «رسيألا هفك رهظ ىلع نميألا هفك نطاب عضي

 رحناو كبَر ل لصف :ىلاعت هلوقل 0 ا ل و

 ءعضولا يف هيلع ةجح نيثيدحلا نم انيور امو ءردصلا وهو ءرحنلا ىلع لامشلا ىلع نيميلا عضو دارملا (؟ :رثوكلا)
 رهاظ يفو «ةءارقلا دنع دمحم دنعف ؟عضي ىم امأو «ةيحضألا رحن ةيآلا نم دارملاو «لاسرإلا يف كلام ىلعو

 (صلختسم) ل ل :ةياورلا

 ناك یر «ةءارقلا يف مامإلا عرش اذإ الإ «مومأملاو مامإلل لماشو "عضو" يف نكتسملا نم لاح : احتفتسم

 نإو «ءانثلا كرتيو عكريو امئاق مرحي عوكرلا يف مامإلا كردأ :ةيلالبنرشلا ينو ءال وأ مامإلا رهج اكردم وأ
 (حتف) .ةدعقلا يف هكردأ ول اذكو ءدجسيو ةعيرحتلا دعب هب أي دوجسلا يف هكردأ

 :هقو سنأ ثيدحل ؛ءانثلاب الو ذوعتلاب مامإلا أي ال :كلام لاقو ءادرفنم وأ امامإ ناك عانس اقلط. ازش ذوعتو

 دمحلا"ب ةالصلا نوحتفتسي اوناكف هدو نامثعو هو رمعو هقو ركب يبأو دو هللا لوسر فلخ يلصن انك

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك ك يبلا نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح :انلو «"نآرقلا مأ"ب ةياور يفو ؛"نيملاعلا بر هلل

 يف امك ةحتافلا ةءارق هاور اميف ةالصلاب دارملاو «ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ :لوقي مث حتفتسا
 (حتف) .ةحتافلا ةءارق انهه دارملا نإف «"نيفصن يدبع نيبو ئيب ةالصلا تمسق" رخآ ثيدح



 ةالصلا ةيفيك يف لصف AY ةالصلا باتك

 ف اس ىو فلا كناريبكت نع زخ و ,يدتقملا ل قوبسملا هب َيأيف :ةءارقلل
 ذوعتلا مامإلا

 RS ةحتافلا نم تسيل روّسلا نيب لصفلل تلزنأ نآرقلا نم ةيآ يهو ةعكر لك
 ةيآ ةيمستلا يأ ةيعستلا أ

 يأ (۸:لحنلا) مجرا ٍناَطِيَشلا َنِم لاب دعتساف ناوقلا تارق اًدإَف 0 و ؛ةءارقلل عبت ذوعتلا يأ :ةءارقلل

 5-5 :فسوي وبأ لاقو ءاهمايق متدرأ اذإ يأ (٠:ةدئالار ؛(ةالّصلا ىلإ لمت اق اذا يف امك نآرقلا ةءارق تدرأ اذإ

 وه دمحم دنعو «مهأ ةالصلا حاتتفا دنع وهو «ةسوسولا عفدل ةءارقلا حاتتفا دنع ةذاعتسالاب رمألا نأل ؛ءانثلل

 (حتف) .نيفرطلا لوق راتخملاو دمحم عم ةفينح وبأو «صنلا رهاظب ًالمع ءانثلا لجأل ال ةءارقلا لحأل
 هنأل ؛نيفرطلا دنع اذه [(حتف) .ةعامجلا تاعكر ضعب هتاف نم قوبسملاو «هتءارقل ذوعتلا يأ ] :قوبسملا هب نايف

 رخؤيو «هيلع ةءارق ال هنأل ؛يدتقملا هب ناي الو هيلع ضرف ةءارقلا نأل ؛قوبسملا هب ينأي امهدنع ةءارقلل ًاعبت ناك ال
 ءانثلاب ينأي هنأل ؛يدتقملا هب قأيف اذه سكع ىلع فسوي يبأ نعو ءاهدعب ةءارقلا نأل ؛نيديعلا تاريبكت نع

 (صلختسم) .عرش نيح ذوعت هنأل ؛قوبسملا هب أي الو ءءانثلا تقو هنأل ؛نيديعلا تاريبكت لبق ٍتأيو «ذوعتلاو

 .طسولا نم ضعبلا تاوف عم ةالصلا لوأ كردأ يذلا قحاللا اذكو «هتءارق مدعل :يدتقملا ال

 (نيكسم) .تاريبكتلا لبق أي فسوي يبأ دنعو «دمح دنع اهدعب هتءارقل :نيديعلا تاريبكت

 أي ال هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىور [ذوعتلا دعب "ميحرلا نمحرلا هللا مسب" :لوقي نأب متؤملا ريغ يأ ] :ارس ىّمسو

 ىورو «ذوعتلاك ىلوألا ةعكرلاب صتختف «حاتتفالل يه امنإو «ةحتافلا نم تسيل اهنأل ؛ىلوألا ةعكرلا يف الإ ام
 دحاولا ربخ نكل ءاعطق ةحتافلا نم لعجت مل نإو ةيمستلا نأل ؛امموق وهو «ةعكر لك يف ام أي هنأ :ىلعملا

 ناي دمع لاقو «نيحيشلا دنع اه ناي الق ةروس لك نار دنع اماو المع ةحتافلا نم: تراضف «لمعلا بخوي
 «"ميحرلا نمحرلا هللا مسب"ب دما مدع هنأل ؛يعفاشلل فالح اقلط يأ و اطا

 ركب يبأو 05 يبلا فلخ تيلص :لاق هدو سنا نع يور ام :انلو .اه نورهمي دا يلعو نامثعو رمع ناكو

 ءاك رهجي ال لع ناك :ةريره وبأ لاقو ء"ميحرلا نمحرلا هلا رسب" رهه مهنم ًادحأ عمسأ ملف نامثعو رمعو

 يف ةءارقلاب ًانايحأ رهجي ناك امك ميلعتلل انايحأ اب رهجي ناك هنأ ىلع لمحي وأ نيج يعاب ل 9و

 ينعي «ةيوقلاب تسيل مهنع قرطلا :ربلا دبع نبا لاق د نامثعو يلعو رمع نع يور امو ءاميلعت رهظلا
 .هتالص لوأ يف يمسي ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع اهوأ يأ :ةعكر لك (حتف) .تبثت مل رهجلا ثيداحأ

 .اهيف ةيآ ضعب امف ءلمنلا يف الإ نآرقلا نم تسيل :كلام لاقو «روسلا لئاوأ ىلع زارطلاو ةحابيدلاك :روسلا نيب
 عم فحاصملا يف اهتباتك ىلع مهعامجإل ؛اهريغ نم اذكو «ةحتافلا نم يه :يعفاشلا لاقو :ةحتافلا نم تسيل

 روسلا لصف فرعي ال ناك الكلم هنأ يك سابع نبا ةاوزاام :انلو .ججحلا ىوقأ نم يهو «فحاصملا ديرجتب رمألا

 - :دبعلا لاق اذإ هيف نإف «ةحتافلا ةمسق ثيدح ًاضيأو ءدواد وبأ هاور «ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيلع لزني يح



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸٤ ةالصلا باتك
 2 £ مك س ع ~~ ك 2 ياما ناو 2 ف

 ارس e «تایا 5 ةروسو ةحافلا ارفو «ةروس لك نم الو

 ا

 عوكرلا يف
 OS DER SESE حما وب اصح «هسار عفر مث الل ديف حسو «هزجعب هسأر

 اثالث حيبستلا دعب عروك رلا

 مدع امأو «ىلوأ امي ةيادبلا تناكل ةحتافلا نم تناك ولف «يدبع ندم :هللا لوقي «نيملاعلا بر هلل دمحلا -

 كرابت يهو "هل هللا رفغ يح لحرل تعفش ةيآ نوثالث نآرقلا نم ةروس نإ" :# هلوقف «ةروسلا نم ةيآ اوك
 ص يبلا ىتأ كع ليربج نإ :تلاق اهنأ ةشئاع نعو «ةلمسبلا ريغب ةيآ نوثالث اهأ اوعمجأو «كلملا هديب يذلا

 (صلختسم «حتف) .اهنم ةلمسبلا ركذي م و (١:قلعلا َقلَح يذلا َكَّبَر ماب أرقاإ» :لاقف
 هنأ ىلع وأ فطعلا ىلع امإ بوصنم :ةروسو (يئاط) .اضرف يعفاشلا دنعو ابوحو ةيمستلا دعب :ةحتافلا أرقو

 (حتف) .ةروسلا نود اهكرتب ةداعإلاب رمؤي يح «بحوأ ةحتافلا نكل نابجاو امهاتلكو «هعم لوعفم

 هيزنتلا ةهارك يفتنت الو «ميرحتلا ةهارك تفتنا راصق تايآ ثالث لدعت ةليوط ةيآلا تناك اذإو :تايآ ثالث وأ

 (يئاط) .فيفحختلاو رصقلاو دملاب نيمآ لوقي نأ يأ :مامإلا نّمأو (حتف) . .نونسملاب الإ

 ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو «نيمأتلاب مامإلا أي ال :كلام نعو «ةءارقلاب ريتا دنع اريج يعفاشلا دنعو :ًارس

 ءاقافتا ةمتافلا نم: سيل وهو ةديسفت ال اأ ىلع. ىوتفلاو «ضعبلا دنع هتالص هب دسفت شحاف أطح هيف ديدشتلاو

 08/١[ :قئاقحلا زمر](حتف) .انءاعد بجتسا :هانعمو

 هنأل ؛"ربكأ" ةزمه يف وأ "هللا" :هلوق يف ناك ءاوس شحافلا دملاو طرفملا ةزمهلا ةكرح عابشإ الب يأ ] :ّدم الب

 ءادصاق نإ رفكلا هيلع فيخخو ءاعراش ريصي ال ةيرحتلا يف ولو «تدسف ريخلا وأ مسالا ةزمه دم ول ىح [لطبم

 (حتف) .هدح نع جرخي مل ام نسحف مسالا مال دم امأ ءاهلا دمك ًاطح ءابلا دمو

 جيرفتلا بدني الو - ةنس جيرفتلاو ذحألا نإف «نيتبكرلا ذحأ يق نكمأ نوكيل هيدي عباصأ يأ :هعباصأ جرفو

 كرتت كلذ ءارو اميفو «ةلبقلا ىلإ ةهجوتم عباصألا سوؤر عقتلو - دوجسلا يف الإ مضلا الو «ةلاحلا هذه يف الإ
 البقتسم هيبعك اقصلم هيدضع ايفاحب دازي نأ يغبنيو ؛ءءاسنلل ال لاجرلل عوكرلا ةنس عباصألا جيرفتو .ةداعلا ىلع

 (يئاط) .رقتسال ءام حدق هرهظ ىلع عضو ول ىح :هرهظ طسبو (حتف) .ةنس اهنإف «هعباصأ
 5/8/١[ :قئاقحلا زمر] .لفسأ ىلإ هسكني الو «قوف ىلإ هسأر عفري ال نأ دارأ ءرخؤملا هفصن وهو :هزجعب
 مامإلا امأو ءرتو ىلع متخلا نوكي نأ دعب درفنملل لضفأ وهف داز املكو «هوركم ثالثلا كرتو ءاقلطم يأ : ثالث

 «تملسأ كلو ءتعشخ كلو «تعكر كل مهللا" :هيف ديزي هنأ يعفاشلا نعو «موقلا لع هجو ىلع ديزي الف

 نسحأ هللا كرابتف «هرصبو هعمس شو «هرّوصو هقلخ يذلل يهحو دجس" :دوجسلا يقو «"تلكوت كيلعو
 (ييع «حتف) .عوكرلا يف حيبست ال هنأ :كلام نعو ."نيقلاخلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸ ظ ةالصلا باتك

 مث هيتبك ر عضوو ريك م امم درفنملاو ,ديمحتلاب متوملاو ,عيمستلاب مامإلا ىفتكاو
 عوكر لا نم عفرلا دنع

 اهدحأب هركو 000 ,ضوهنلا سكعب هيفك نيب ههجو مث هيدي

 ضر ألا ىلع

 مسق "دمحلا كلو انبر :اولوقف ءهدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ" :اكيقع هلوقل ؛طقف عيمستلا يأ :عيمستلاب

 عمجي ناك لع هنأل ؛ارس مامإلا هلوقي :الاقو «دمحلا كلو انبر :مامإلا لوقي الف «ةكرشلا قانت يهو ءامهنيب

 مامإلا عباتي متؤملا نأل ؛نيركذلاب مومأملاو مامإلا ينأي :يعفاشلا لاقو «هسفن ىسني الف هريغ ضرح هنألو ؛امهنيب
 "نمل" يف ماللاو ءدمحلا لوبقل ءاعد وهو «هلبق يأ "نالف مالك ريمألا عم" :لاقي «لبق نعم عمو .لعفي اميف
 (حتف) .ريمضلا ءاه :ليقو «ةحارتسالاو ةنكسلل "هدمح" يف ءاهلاو «ةعفنملل

 انبر مهللاو «دمحلا كلو انبرو ءدمحلا كل انبر :عبرأ ديمحتلا غيصو .طقف ديمحتلاب متوملا يفتكي يأ :ديمحتلاب

 نسحأ "دمحلا كلو انبر مهللا" نكل لع هنع لوقنم عبرألا هذه نم لكو ءدمحلا كلو انبر مهللاو «دمحلا كل
 انبر :هريدقت «ةفطاع :ليقو «ةدئاز :ليقف «واولا يف اوفلتحاو ءواولا نودب "دمحلا كل انبر مهللا" :ليقو ءلضفأو

 .اضيأ عيمستلاب متؤملا ٍقأي :يعفاشلا لاقو «دمحلا كلو كاندمح

 ناك 5 يبلا نأ انيور امل :لإ ربك مث (يئاط) .حصألا وهو «ديمحتلاو حيبستلاب درفنملا أي يأ :اممب درفنملاو
 دجس اذإ 4 هللا لوسر تيأر :لاق هنأ هو لئاو ثيدحل ؛"هيدي عضو مث" :هلوقو ءضفخو عفر لك دنع ربكي

 نإ :لوقي ثيح كلام ىلع ةجح وهو «دواد وبأ هاور «هيتبكر لبق هيدي عفر ضمك اذإو «هيدي لبق هيتبكر عضو

 :يور امل ؛نيفكلا نيب هجولا عضوو ]۹ «ه١/۸ :قئاقحلا زمر] .سكع ءاش نإو هيتبكر مث الو هيدي عضو ءاش

 مايقلا يف نعي مايقلا يأ :ضوهنلا سكعب (نيكسم «حتف) ."هينذأ ءاذح هيدي عضو دجس اذإ ناك الع يبنلا نأ"

 ضرألا نم برقأ ناك ام لك نأ :هلصاح اوا ًاعيمج لعف ام سكع اذهو هيتبكر مث هدي مث الوأ ههحو عفري

 اوعمجأ مهأ ذإ ؛هنم بلص ام يأ :هفنأب (صلختسم «حتف) .ًارخآ ضرألا نع عفريو ءالوأ ضرألا ىلع عضوي
 ةيفيكلا هذه دوجسلا :يعفاشلا لاقو «هيلع بظاو كل يبنلا نأل :هتهبجو (حتف) .هنم نال ام هزاوج مدع ىلع

 لامكلا يفن ىلع لومحم اندنع وهو «"ضرألا ىلع هتهبج سمي ال نم ةالص هللا لبقي ال" :## هلوقل ؛ضرف

 يغبني نكل «لق نإو زاح ةهبحلا ضعب ىلع رصتقا اذإف عامجإلاب طرشب سيل ةهبحلا فارطأ عيمج عضوو «ديدهتلاو
 (صلختسم «حتف) .بحاو دوجسلا يف ةهبحلا عم فنألا نم بلص ام مضو «ةبظاوملل اهرثكأ عضو
 :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةهاركلا عم ًاضيأ امهدحأب ءافتكالا زاوج ىلإ ةراشإ هذهو «ةهبحجلاو فنألا يأ :امهدحأب
 نأ ترمأ" :الكفع هلوقل ؛امهدنع ضرف ةهبجلا ىلع دوجسلاف ءال سكعلابو ءزاج فنألا نود ةهبحلا ىلع دجس نإ

 :هلو «نقذلاو دخلاك راصف «هركذل دوجسلا لحم فنألا ناك ولو «ةهبجلا اهنم دعو «"ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ

 «بايثلا الو رعشلا فكأ الو ءعبس ىلع دحسأ نأ ترمأ" :لاق 4 هللا لوسر نأ اف سابع نبا نع يور ام

 = ققحتي دوجسلا نألو 59/١[ :قئاقحلا زمر] .ملسم هاور «ثيدحلا "نيمدقلاو نيتبكرلاو نيديلاو فنألاو ةهبحلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸٦ ةالصلا باتك

 عباصأ هجوو 0 00 «هيبنج نع هيعبض ىدبأو «هتمامع روكب وأ
 دوجسلا يف يأ

 نأ av o ae ê ءاهيذخفب اهنطب قزلتو ضفحنت ةأرملاو ءاثالث هيف حسو ةلبقلا وحن هيلحر

 اهل رتسأ كلذ نأل اهسفن مضت يأ

 عضو لصحي فنألا عضوبو «عامجإلاب هجولا نع ناجراخ نقذلاو دخلاو «رومأملا وهو «هجولا ضعب عضوب =
 ءالاق هبو ءفنألا ىلع راصتقالا زوجي ال هنأ :هنع ةياور يقو ءةهبحلا نود هحولا ةياورلا يف روهشملاو «هحولا ضعب

 (هريغو حتف ءئيع) .قافتالاب زئاج فنألا نود ةهبحلا ىلعو «ىوتفلا
 بوث لضاف اذكو ءاضيأ هركي هنإف يأ [هبوث لضاف ىلع وأ ضرألا مجح دحو نإ اهرود وه] :هتمامع روكب
 :انلو "ضرألا نم كفنأو كتهبج نكم" :التلع هلوقل ؛ةمامعلا روكب زوجي ال :يعفاشلا لاقو "ىلع نيعمب.ءابلاو
 ضرألا نم هتهبج نكمي نأ اندحأ عطتسي مل اذإف حلا ةدش يف 5 يبلا عم يلصن انك" :لاق هد سنأ ثيدح
 امو ءاهدربو ضرألا رح رغ يب احشوتم دحاو بوث يف یلص ۶ هنأ دروو ؛"هيلع دجسيف «هبوث طسب
 .اعامجإ امم ضرألا ةسام طرتشي ال ذإ ؛هعم دحوي نيكمتلا نأل ؛انلق ام يفاني ال هاور

 زوجي ال هيتبكر ىلعو «زوج ال رذع ريغ نم هذخف ىلعو .حصألا ىلع زاج ضرألا ىلع يهو هفك ىلع دجس ولو

 زوجي ال ةالصلا يف سيل وأ «هريغ ةالص يلصي نم رهظ ىلعو «زوجي هتالص ين نم رهظ ىلع دجس ولو ءاقلطم
 (حتف «ئيع) .كلذ وحنو نبتلاو جلثلاو جولحملا نطقلاك زوجي ال همجح كردي ال ءيش ىلع دجس نإو
 :هد رمع نبال جء هلوقل [(نيع «يئاط) .ءادبإلا نم وهو ةمحز ريغ يف هيدضع رهظأ يأ ] :هيعبض ىدبأو
 (صلختسم «ئيع) .هيبنج نع امهدعابي يأ ءدضعلا طسو :ةدحوملا نوكسب عبضلاو ."كيبنج نع كيعبض دبأو'

 هيدي نيب رمت نأ تدارأ ول ةممب نأ يح هيدي نيب فاح دجس اذإ ناك الع هنأ" :ةنوميم ثيدحل :خل ! هنطب ىفاجو

 يف ةمكحلاو «ةاشلا دلو راغص نم ىثنألا :ءاهلا نوكسو ةدحوملا حتفب ةمهبلاو ٠١7/١"[ :قئاقحلا نييبت] ."ترم
 يفاجي ال فصلا يف ناك نإ :ليقو «ةمدخلا ءادأ يف هريغ ىلع دمتعم ريغ هنأو «هسفنب وضع لك راهظإ ةافاحلا

 نم هحويلف «هنم وضع لك دجسي دبعلا دجس اذإ" :82ع هلوقل :خإ هجوو (حتف «ئيع) .راجلا رارضإ نم ارذح
 رذع الب ىرخأ عفرو امدق عضو ول هركي امك هكرت ةهاركب "سينجتلا" يف حرصو ."عاطتسا ام ةلبقلا ىلإ هئاضعأ

 (صلختسم «حتف) .زوجي ال ضرألا نم هيلجر عباصأ عفرو دجس ول يح ضرف دوجسلا ةلاح نيمدقلا سوؤر عضوو
 55/١[ :قئاقحلا زمرإ .ضرف هيف حيبستلا :كلام نعو «هاندأ كلذو «تارم ثالث "ىلعألا يبر ناحبس" :لوقي يأ :ًنالث

 ملع باب نم داصلاو ءازلاب قزلتو اهيعبض يدبت الف ءاهسفن مضت يأ ضفحنتو «ةرحلاك هيف ةمألاو :خلإ ةأرملاو
 ."ضعب ىلإ محللا ضعب امض امتدجس اذإ" :لاقف «نايلصت نيتأرما ىلع رم يء هنأل ؛اهيذخفب اهنطب لصت يأ

 اهنطب فاحت الو ءاهييدث تحت اهلامث ىلع اهني عضتو ءاهيبكنم ىلإ اهيدي عفرت :لاصح يف لحرلا فلاخت ةأرملاو
 .دوجسلا يف اهيطبإ يدبت الو ءاهيتبكر اهعباصأ سوؤر غلبت ثيحب اهيذخف ىلع اهيدي عضتو ءاهيذخف نع
 مامإلا فقيو «نهتعامج هركتو «لاحرلا مؤت الو «عوكرلا يف اهعباصأ جرفت الو ءدهشتلا يف ةكروتم سلجبو
 (حتف) .ةيرهجلا يف ةءارقلاب رهجلا اهقح يف بحتسي الو ,دوجسلا يف نيمدقلا عباصأ بصنت الو «نهطسو



 ةالصلا ةيفيك يف لصف AV ةالصلا باتك

 داهتعا الب ضوهنلل ربكو انئمطم دجسو ربكو ءانئمطم سلجو ارركم هسأر عفر م

 ضرألا ىلع هيديب ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مايقلل نيتدجس نيب يأ

 ,جعمص سعقف يف الإ هيدي عقرب الو ,ذوعتي الو يتني ال هنأ الإ ىلوألاك ةيناثلاو د وعقو

 فلكملا يأ يلصملا يأ ةعكرلا يأ

 هنأ ةفينح بأ نع يورف «عفرلا رادقم يف فلتحاو [لوألا دوجسلا نم غرف ام دعب يلصملا يأ ] :هسأر عفر مث

 ثيحب هسأر عفر اذإ :ةملس نب دمحم لاقو ءزوجي ال برقأ ضرألا ىلإ ناك نإو ءزاج برقأ دوعقلا ىلإ ناك نإ

 نيبو هتهبح نيب حيرلا يرجي ثيحب ضرألا هتهبج تلياز اذإ :ليقو «هئزجي عفر دق هنأ رظانلا ىلع لكشي ال
 (حتف «ييع) .لوألا وه دمتعملا حيحصلاو «نيتدجسلا نع زاج اهداعأ مث ضرألا

 عفر دعب ةموقلا فالخب ,دوصقم نكر ليمكتل عرش هنأل ؛بحاو ناكرألا يف نانئمطالا نأ ملعا :انئمطم دجسو

 لوسرلا لعفب تبث ةدجسلا راركتو «نينكرلا نيب قرفلل اتعرش امهنأل ؛نيتدجسلا نيب ةسلجلاو «ع وكر لا نم سأرلا
 رمأ تاطيشلا نإ :ليقو.«تاعكرلا دادعاك عملا هيف بلطي ال دبعت هنإ :ليقف هراركت هجو امأو ءارتاوت هنع لوقنملا

 دوعن انأ ىلإ ةيناثلاو «ضرألا نم انقلح انأ ىلإ ةراشإ ىلوألا :ليقو «هل اميغرت نيتدجس دجسف لعفي ملف ةدجسب

 (حتف) .هئاقبل ةيناثلاو ءناعإلا ركشل ىلوألا :ليقو (هه:هطر مك ديم اًهِفَْمُكاَنَقلَح اهم :ىلاعت لاق اهيلإ
 ؛اهيلع هيديب ادمتعم ضهني مث «ةفيفخ ةسلح سلجي :يعفاشلا لاقو ءأهيزنت هرك دعقو دمتعا نإف :خل ! دامتعا الب

 «يالمحت ال يلحر نإ :لاقف «رذتعا مث هو رمع نبا هلعف اذهلو ؛ربكلا ةلاح ىلع اندنع لومحم وهو الع هلعف امل

 ضهني ناك التف هنأ هد ةريره وبأ ىور اضيأو «مايقلا ىلإ اهنم لاقتنالا دنع ريبكتلا عرشل ةعورشم تناك ولو

 (يئاط) .مايقلا ىلإ ةيناثلا نم سأرلا عفر دنع دوعق الب يأ :دوعقو (نيع «حتف) .هيمدق رودص ىلع
 مهللا كناحبس وهو «ءانثلاب ينأي ال يأ :ذوعتي الو يني ال (ىئاط) .ىلوألا يف لعف ام لثم اهيف لعفي يأ :ىلوألاك

 (ةنسلا هجو ىلع يأ :خلإ هيدي عفري الو 70/١[ :قئاقحلا زمر] .ةالصلا لوأ يف الإ اعرشي مل امهنأل ؛ذوعتلا الو «خلإ

 «بحتسم امهيف عفرلا نأل ؛ءاقستسالاو ءاعدلا يف عفرلا هيلع دري الو «عضاوملا هذه يف الإ ادكؤم عفرلا نسي ال يأ

 (حتف) .ةيلصألا ننسلا رابتعاب رصحلاو «دئاوزلا نم هنأب باجي ننسلا نم امهيف عفرلا نوك ميلست ريدقت ىلعو
 «تونقلا فاقلاو «حاتتفالا ةريبكت ءافلاف :جعمص سعقف فورحب اهنع ربعي عضاوم ةعبس يأ ] :جعمص سعقف

 «ةفلدزملا وهو عمجلا ةفرع يناثلا نيعلاو «ةورملا ميملاو ءافصلا داصلاو ءدوسألا رجحلا مالتسا نيسلاو «ناديعلا نيعلاو

 نإف «فورحلا هذه فنصملا طبض ليوطت هيف ناك الو ءنطاوم عبس يف الإ يأ [.يطسولاو ىلوألا ةرمجلا ميجلاو
 افصلا نأ باوح لاف ؟قيبطتلا فيكف عضاوم ةينامث ىلع ةلاد ةينامث فورحلا هذهو «نطاوم عبس ثيدحلا يف :ليق

 :هلوق يف رعاشلا اهمظن دقو «ةعبس تراص اذهلو «دحاولاك ةورملاو

 انزع“ دف ناتا و "تاكو احتتفم ريبكتلا ىدل كيدي عفرا

 3 افصو ةورم يف اذك مالتسا يفو اعم نيترمجلا مث نيفوقولا يفو



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۸ ةالصلا باتك
EYو  

 بصنو اهيلع سلجو «ىرسيلا هلجر شرتفا ةيناثلا ةعك رلا يدجس نم عرض اذإف

 يلصملا يأ

 يهو فاض طسبو «هيلذخف ىلع هيدي عصوو ,ةلبقلا وحن هعباصأ هجوو «هانمع

 ةأرملا يأ
 N ETT TE ET ا ف a نبا دهشت او ,كروتت

 ضرفلا نم نيتعكرلا ي ابوحو

 .ىطسولاو ىلوألا :نيترمحلا نمو «ةفلدزملاو تافرعلا :يناثلا رعشلا يف نيفوقولا نم دارملاو =

 هنأ ريغ هيبكنم ءاذح يمرلاو مالتسالا يقو «هينذأ ءاذح نيديعلاو تونقلاو ةعيرحتلا يفف «ةفلتخم اهيف عفرلا ةفصو

 هيفك أطساب هيطبإ وحن عفري كلذ ادع ام يقو «يمرلا يف ةبعكلا وحنو «مالتسالا يف رجحلا وحن امهنطاب لعجي
 هذه ريغ يف عفرلاو «ةنس ءاعدلا بقع هحجولا ىلع نيديلا حسمو «يعادلاك تلق نإو ةحرف امهنيب نوكتف

 هد دوعسم نبا لوق :انلو ءهنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع ًاضيأ هيدي عفري :يعفاشلا لاقو «هوركم عضاوملا

 كل جرح :لاق رباج نعو «ةالصلا حاتتفا دنع الإ مهيديأ اوعفري ملف رمعو ركب يبأو ل هللا لوسر عم تيلص
 هنم عفرلا عوقو انملس نئلو "ةالصلا يف اونكسا «سمش ليح بانذأ افأك ؛مكيديأ يعفار مكارأ يلام" :لاقو انيلع

 (حتف «نيكسم) .عمجملا حرش يف امك «خوسنم هنإ :لوقنف هنم عفرلاو عوكرلا دنع لع
 ةدعقلا ةيفيك ريسفت اذهو «ةبحاو اهنأ ىلوألا يفو «ةضيرف اهنأ ةريخألا ةدعقلا يف مالكلا رم دقو :لإ هلجر شرتفا

 .هتالص يف هلي يبلا دوعق نه ةشئاع تفصو اذكه :ةلبقلا وحن (صلختسم) .كلامو يعفاشلل ًافالخ اندنع
 هنأ ىلإ ءاعإ طسبلا قالطإ فو «"هعباصأ طسب" :هلوقب عضولا ةيفيك ىلإ رايشأ :طسبو 5٠0/١[ :قئاقحلا رمر]

 ةياورلا فالح ةراشإلا مدعو «مامبإلاو ىطسولا الع اهيلت يلاو رصنخلا ادقاع نيتداهشلا دنع ةبابسلاب ريشي ال

 :"ىجلا" ينو اج هعنصب عنصن نحنو :دمحم لاق «مامبإلا يلت يلا هعبصإي ريشي تك يبلا ناك 'ملسم" يفف «ةياردلاو

 راثآلاو رابخألا ترثكو «نييندملاو نييفوكلا نع اذكو «ةنس امنوك ًاعيمج انباحصأ نع ملعو «تاياورلا تقفتا ال
 عضو يف فلتحاو «تابثإلا دنع هعضيو «يفنلا دنع عبصإلا ميقي :يناولحلا لاق مث «حصألا وهو «ىلوأ اهب لمعلا ناك

 هنأ اندنع هب فما : "راحبلا رد" فو «ماهإلاو ىطسولا قلحيو رصنبلاو رصنخلا دقعي هنأ :فسوي يأ ن نعف «ئميلا ديلا

 (ييع «حتف) .اضيأ نيسمحو ةئالث دقع ةروص ىلع ئميلا عضو :"رابخألا" يف ءاجو ءاهلك هعباصأ أطساب ريشي

 10/١[ :قئاقحلا زمر] .اه رتسأ هنأل ؛ضرألا نم اهكرو نكمتو نميألا اهبناج نم اهيلجر جرخت يأ :كروتت
 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا" :لوقي نأ وه :هو دوعسم نبا دهشت

 لاقو ."هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو

 كيلع مالس «هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا" :لوقي نأ وهو ءم سابع نبا دهشتب دهشت 0
 ادمحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس «هتاكربو هللا و غلا اهب

 - «ةحصلا مزتلا نم دحأ سابع نبا دهشت جرخي مل و د دوعسم نبا دهشت ةتسلا بتكلا يف فورعملاو ."هللا 0



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۸۹ ةالصلا باتك

 نآرقلا هبشي اب اعدو بلع يبلا ىلع ىلصو دهشتو «لوألاك يناثلا دوعقلاو .ةحتافلاب ىفتكا ك ف هاو ٠
 يبلا ىلع ىلع ةالصلا دعب

 هيلع ححرتي هن دوعسم نبا دهشتو «هتاياور لك فعض عم يعفاشلا لوق فالح ىلع هيوري هاور نم لکو =
 مالسلا فيرعت :ثلاثلا ءاددعتم ءانث ناكف «فطعلا واو ىلع هلامتشا :يناثلا هيف بارطضا ال هنأ :لوألا :هوحج وب

 هملعي نأ هو دوعسم نبا يلع هرمأ :سداسلا «هعابتأو يعفاشلا ريغ سابع نبا دهشتب لمعي مو «هب لقنلاو

 «هملع نح هيفك نيب دوعسم نبا فكب لي هذحأ :عباسلا «بابحتسالا نع لزني الف بوجولل رمألاو «سانلا

 :رشاعلا «فعضلا نع ةيلاح هتاياور نوك :عساتلا «حاحصلا يف ايورم هنوك :نماثلا «تابثتساو مامتها ةدايز هيفف

 ."كيلع مالسلا" يق فلألاو "تاولصلاو" يف واولا مهيلع ذخأ نيح هباحصأ ىلع هللا دبع ديدشت

 «هريغل ال هلل اهلك يأ ةيلاملا تادابعلا "تابيطلا"و «ةيندبلا تادابعلا "تاولصلا"و «ةيلوقلا تادابعلا "تايحتلا"و

 ثاالثب ىلاعت هللا همركأف اب هبر ىحف «ةيحتلا هذ هبر ييجي ا ةليل دي ييبلا رمأ تل ليربح نإ :ليق

i eنأ ا :لاقو 8 تاجا ا هللا دابع ىلعو انيلع 25 ا 9  

 (اصخلم حتف) .هلوسرو ا ا نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 لوألا حيحصلاو ءاهكرتب وهسلا د وجس بجي يح ةبجاو اأ :ةفينح يبأ نعو ءاهكرت ءاش نإو] :ةحتافلاب یفتکا

 يف اندنع اذهو «رهاظلا ىلع ةنس اهإف ءامتءارق نع هل ةينغ عم يأ [.زاج اهردق تكس وأ اثالث حبس ول يح

 (حتف) .ىلاعت هللا ءاش نإ ينأيس امك «بحاو ةروسلا مضف لفاونلا يف امأ «ضئارفلا

 ءاهيلع سلجيو ءىرسيلا هلحر شرتفي امك هنأ يعي [كلامو يعفاشلل فالح اندنع لوألا دوعقلاك يأ ] :لوألاك

 يور دقو «ةيناثلا يف كروتي :يعفاشلا لاقو ءامهيف كروتي :كلام لاقو ءةيناثلا يف اذكف ىلوألا ةدعقلا يف هاني بصنيو

 (يئاط) .ةيناثلا ةدعقلا يق يأ :دهشتو (حتف) . .امهيلع ةجح وهو ءةالصلا يف كروتلاو ءاعقإلا نع ىم لع هنأ

 ةثالثلا دنعو ءاندنع ةنس يهو «خلإ "دمحم ىلع كرابو" خلإ "دمحم ىلع لص مهللا" :لوقي نأب اهيف] :ىلصو

 ىلعأ 0 ىلع ةالصلا نوكيف «ىلعأ نوكي هب هبشملا نإ :ليق نإف «دهشتلا دعب ةيناثلا ةدعقلا يف يأ [ضرف

 هلوقك ند ا نوكي دق لب ءايواسم وأ ىلعأ هب هبشملا نوكي نأ مزلي ال هنأ :باوجلاف هي يبنلا ىلع ةالصلا نم

 قاحلإ تا نع و رر هلا نوک هعوقو ببسو (: رونلا) > اَبصم اهيف ٍةاَكْشِمك هرو لثمو» : ىلاعت

 ةالصلا نأ ملعاو .ليوطتلا ةفاخم اهانكر ت ا ىرحأ ةبوحأ انههو «لماكلاب صقانلا ال روهشملاب روهشملا ريغ

 (حتف) .ضرف يعفاشلا دنعو ءاناددع هني يعور اعادت واقل :ليقو «ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف اهب رمأ علك هيلع

 ايندلا يف انآ ارل وأ علك ةرقبلا) «اتذجناوت ال اتر :لثم «نآرقلا يف ةدوحوملا ةيعدألاب يأ :نآرقلا هبشي امب

 (حتف) 11١( :ميهاربإ) © يَدِلاَوِلَو يل رِفغا اتر وأ «(۲ :٠٠ ةرقبلا) ةَنَسَح ٍةَرِخآلا يِفَو ةَنَسَح



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ل ةالصلا باتك
 2# ك ع

 موقلا ايوان هراسيو هني نع ةميرحتلاك مامإلا عم ملسو سانلا مالك ال ةنسلا وأ
OE3 س اتا عع انراقم يأ  

 مامإلا ىونو ءايذاحم ول امهيف وأ رسيألا وأ نعألا بناجلا يف مامإلاو ةظفحلاو
 هيف ناك نإ هيف مامإلا ناك نإ يدتقملا يوني يأ نو

 N ل ا م ا رجفلا ةءارقب رهجو .نيتميلستلاب

 11/١[ :قئاقحلا زمر] .خلإ منهج باذع نم كب ذوعأ نإ مهللا :وحن اهيف ةروثأملا ظافلألا هبشي امي يأ :ةنسلا وأ

 ْٰيحوزو ءاذك نيطعأ :وحن ءدابعلا نم هلاؤس ليحتسي ال ام وهو ,مهمالك هبشي امج وعدي ال يأ :سانلا مالك ال

 51/١[ :قئاقحلا زمر] .ةأرما

 مامإلا عم نوكي نأ ىلوألا نعي «ةيولوألا يف فالخلاو هدعب ربكي امهدنعو «مامإلا عم ربكي يأ :ةميرحتلاك
 عقيف مامإلا ريبكت ىلع اقباس متؤملا ريبكت عوقو لامتحا ةنراقملا يف نأل ؛هدعب نوكي نأ ىلوألا امهدنعو «هدنع

 نقيت اذإ اميف مالكلاو «ريحأتلا يف ال ةنراقملا يف اأو «ةقفاوم دقع ءادتقالا نأ :هلو «ىلوأ ريحأتلا نوكيف اسا

 ريبكتلا نأب قرفي ىرحألا ىلعو ءامهنيب قرف ال ةنراقملا ىلعف «ناتياور مامإلا نعف مالسلا امأف .قبسلا مدع

 مالسلا" ىلع رصتقيو «ةردابملا هيف بحتسي الف اهنم جورح مالسلاو «ةردابملا هيف بحتسيف ةدابعلا ف عورش
 ملسي :كلام لاقو ىرخألا ةميلستلا يأ :هراسيو (حتف) .ةعدب هنأل ؛"هتاكر بو" :لوقي الو "هللا ةمحر مكيلع
 (ييع) .نيميلا ىلإ اليلق ليمبو هحو ءاقلت ةدحاو ةميلست

 يوني هنإف دهشتلا مالس فالخب «ةمئألا سمه هححصو ءروهمدلا لوق وهو ءطقف ةالصلا يف هعم ناك نم دارأ ا

 17/١[ :قئاقحلا زمر] .ددع نييعت ريغ نم هنوظفحي نيذلا ةكئالملا يأ :ةظفحلاو (حتف) .تانمؤملاو نينمؤملا عيمج

 نع ةياور وهو - دمحم دنعو «ىلوألا ةميلستلا يق هاون فسوي يبأ دنعو «مامإلا ءاذحب يدتقملا ناك نأب : :ايذاح

 فلخ يذلل بتكي" :لاق هنأ لع هنع يورو «نيبناحلا نم ظح وذ هنأل ؛حصألا وهو ءامهيف هاون - ةفينح يبأ
 نوسم راسيلا يف يذللو «نوعبسو ةسمح نمبألا يف يذللو «ةالص ةئام باوث لوألا فصلا يق هئاذحب مامإلا

 «حصألا يف يأ :مامإلا ىونو (حتف) . ."درجلا" نع كلام نبا هلقن نورشعو ةسمخ فوفصلا رئاس يف يذللو
 مهددع يف راثآلا فالتحاو «هنيعب اددع يوني الو ءاوناك ام هراسي نعو هني نع ةظفحلا يرش نأ هل يغبنيو

 نوتسو ةئام :ليقو ءاكلم نوتس :ليقو .ناكلم :ليقو ءةظفحلا نم ةسمح نمؤم لك عم :ليقف .الثلقثل ءايبنألاك
 .ءاسأ هيلع داز نإف ةعامجلا بسحب ابوحو مامإلا يأ :رهجو أريسي رييغتب 57/١ :قئاقحلا 0 .اكلم

 :ىلاعت هللا لزنأف «هنوذؤي نوكرشملا ناكو ءءادتبالا يف اهلك تاولصلا يف رهجي لع ناك :رجفلا ةءارقب

 نيدعتسم اوناك مهأل ؛رصعلاو رهظلا يف تفاخي راصف ٠ ١١( :ءارسإلا) اهب تفاخت الو كتالّصب زهجت الو

 ؛نيديعلاو ةعمجلا يفو ءادوقر موكل ؛رجفلاو ءاشعلا يفو ء«لكألاب مهلاغتشال ؛برغملا يف رهجيو ءامهيف ءاذيإلل
 راكذألا نأل ؛ةءارقلاب ديقو «قاب مكحلاف لاز نإو رذعلا اذهو «ةوق امب رافكلل ناك امو «ةنيدملاب امهماقأ هنأل

 (حتف) .كلذ وحنو تاحيبستلاو نيمأتلاو دهشتلاك اهب رهجي ال مالعإلا ام دصقي ال يلا



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۹۱ ةالصلا باتك
 مد ك ط

 ,راهنلاب لفنتمك اهريغ يف رسيو :نيدليعلاو ةعمجلاو. ىاضق ولو نيئاشعلا ييلوأو

 رصعلاو رهظلاك تاولصلا هذه ةءارقل ءاشعلاو برغملا يأ

 ف اهارق ءاشعلا يلوا فة رولا 0 ولو «ليللاب لفنتمك رهجي اميف درفنملا ريخو
 | ةروسلا يأ يلصملا ي

 ل .ال ةحتافلا كرت ولو ءارهج ةحتافلا عم نييرحألا
 نييلوألا يف يلصملا يأ نيتعكر لا يأ

 «سمشلا عولط دعب ءاشعلا ىضق ول امك تقولا باهذ دعب اهيف رهجي ام ءاضق يف اوفلتحا مهنأ ملعا :ًءاضق ولو

 :ريخي هنأ حصألاو ءامهدحأ دجوي ملو تقولاب وأ ةعامجلاب صتخم رهجلا نأل امدح تنا هنإ :"ةيادهلا" بحاص لاق

 ةعامجو مالسإلا رخفو ةمئألا سش رايتحا اذهو «فصولا يف هفلاخي الف ءادألا يكحي ءاضقلا نأل ارا قرأ نع

 (يئاط) .اهدعب رتولاو حيوارتلاو اقءارقب رهجو يأ :ةعمجلاو (حتف) .حصألا وه لب ؛حيحصلا وهو «نيرخأتملا نم

 :كلام لاقو ءاهريغ وأ فوسكلا ةالص وأ ءاقستسالا ةالص وأ رک رهط ناك ارس افلام عا :اهريغ يف رسيو

 سيل يأ "ءامجع راهنلا ةالص" :##ء هلوق قالطإ :انلو «ةعمجلا تهبشأف ميظع عمجب ىدؤت اهأل ؛ةفرع رهظ ف رهجي

 «ناتياور دمحم نعو «فوسكلا يف رهجي :فسوي وبأ لاقو ءاقستسالا يف رهجي :دمحم لاقو «ةعومسم ةءارق اهيف

 ةتفاحملاب وهسلل دجسي الو ءامهيف رهجي هنأ نم حيحصلا وه ام ىلع ءانب ثراوتلل ناضمر رتوو حيوارتلاب ئئتسيو

 (حتف) .ضئارفلا ريغ يف رهجلا بوجو مدعب لوقلا ىلع عرفتم اذه نأ رهاظلاو «رتوو ديعك ضئارفلا ريغ يف
 ةعمجلا نم ةعكرب قبس نمك لضفأ رهجلاو :خإ درفنملا ريخو (نيع) .فالح الب ةءارقلاب رسي هنإف :راهنلاب
 ةيرسلا يف رهجلابو «ةتفاخملا هيلع متحتت لب ءريختي ال رهجي ال اميف هنأل ؛"رهجي اميف" :هلوقب ديقو ءاهيضقي ماقف

 (حتف) . امان ناك نإ ةيرهجلا يف رسأ ول اذكو دخان ناك نإو «هيلع ةتفاخملا متحتل وهسلل دجسي

 ىلع امتح تفاخي ةيرسلا يفو «هاندأب يفتكيو رهجلا لضفألاو «ىدأ نإ اهيف رهجي ةالص يف يأ :رهجي اميف

 امئان ذؤي مل ام لضفأ رهجلاو «ءافخإلاو رهجلا نيب ليللاب لفنتملا ريخي امك يأ :ليللاب لفنتمک (ىئاط) .بهذملا

 عابتأ اهنأل ؛لفاونلاب درفنملا رييختو «حيوارتلا يف مامإلا رهج نع درفنملاب زرتحاو يلعلا يف رظني نم وأ 527 وأ

 ةتفاخملاو «هريغ عمسي نأ رهجلا دحو .ضئارفلا يف ريخي امك درفنملا اهيف ريخيف «اه تالمكم اهفوكل «ضئارفلل

 ةيمستلاك قطنلاب قلعتي ام عيمج اذكو «توصلا نودب ةءارق ىمست ال ناسللا ةكرح درحم نأل ؛هسفن عمسي نأ

 ؛حاكنلاو عيبلاك لوبقلا ىلع فقوتي امو ءانشتسالاو قالطلاو قاتعإلاو ةوالتلا ةدجس بوحوو ةحيبذلا ىلع

 رق دلا اھو اویس ا ناك ادينع لهما :ييلوأ (حتف) .هوحنو يرتشملا عامس نم دب ال هنأ حيحصلاف

 (نيع) 0 ةروسلا نأل ؛ةروسلاب مث ةحتافلاب أدتبا يأ :ةحتافلا (حتف) .ارهج دعب

 هنأل ؛امهنم جاو يضفي ال فتوي وب أ لاقو ءاهأرقي ال يأ :ال .امهه تفاخي :ةياور ينو «حصألا وهو :ارهج
 نأب ةتفاخمو ارهج امهنيب عمجي وأ ةروسلا رييغت هيفو امه تفاخي وأ ءةحتافلا رييغت هيفو اممي رهجي نأ امإف أرق ول

 نأ :نيهجولا نيب قرفلا وهو :امملو ءالصأ فكلا بحوف «عورشملا رييغت هيفو «ةروسلاب رهجيو ةحتافلا رسي
 = اهررك ولو ءاهلحم يف افوكل ؛ىوقأ اهنأل ؛ءادألا نع تعقو ةرم اهأرق اذإف «ةعورشم نييرخألا يف ةحتافلا ةءارق



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۹۲ ةالصلا باتك
 طك فد سم

 لاوط E قو .ءاش ةروس أو ةحتافلا رفسلا يف اهتنسو «ةيآ ةءارقلا ضرفو
 دي

 ىلوأ لانو ًابرغم ول هراصقو ٌّياشع وأ ًارصع ول هطاسوأو ًارهظ وأ ارجف ول لّصفملا
 ةءارق يأ

 لحم هنأل ءءاضق عقي نأ زاحف «ءادأ احل الحم سيل يناثلا عفشلا نإف ءةروسلا فالخب عورشملا فلاح =

 وهو «ةحتافلا نود ةروسلاب رهجي ةياور يفو ءامك تفاخي ةياور يق :تاياور ثالث ةفينح يبأ نع مث ءءاضقلل

 17/١[ :قئاقحلا زمر] .حصألا وهو ءاممي رهجي ةياور )و رو راجا
 اهقلطأو «نآرقلا نم ةفئاط :افرعو ةمالعلا :ةغل ةيآلا :ةيآ .اهريغ وأ عاقل م ةريصق ولو اقلطم :ةءارقلا ضرفو

 ةيآلا نود ام نأ الإ ٠٠١( :لمزلا) (نآرقلا نم رسي اما وأرقافإ» :ىلاعت هلوق قالطإل ؛ةفينح يبأ لوق وهو «ةريصقلا ّمعف
 اهريغ وأ ةحتافلا نم تناك ءاوس ءافرع ائراق ىمسي ال اهنود امب ئراقلا نأل ؛راصق تايآ ثالث :الاقو «ج راح

 اذإ اذهو «ضرف ةروس مضو ةحتافلا :كلام لاقو «ضرف ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق :يعفاشلا لاقو «ةليوط ةيآ وأ

 51١ :رثدملا) 4رظ 2 :وحن ناتملك وأ ۹: رثدملا) يَردق فيك لتقف :وحن «تاملک ثالث يه ةريصق ةيآ أرق

 «قو نو ص ك ةباتكلا ةروص رابتعاب فرح وأ (5 5 :نمحرلا) 4ِناَتَماَهَدُمإط ك ةدحاو ةملك يأ ةيآ أرق ولو

 حصألا «ةنيادملاو يسركلا ةيآك نيتعكر يف ةليوط ةيآ أرق ولو ءزوج ال هنأ حصألاف ءارقلا ضعب دنع تايآ اهنإف

 (حتف «نيكسم) .هدنع زوحي هنأ
 ؛ىلوأ ناكل "ءاش ةروس يأ ةحتافلا دعب رفسلا يف اهتنسو" :فنصملا لاق ولو :[؟*:؟/١1] رهنلا يف لاق :ةحتافلا
 اهأ عم ةنس ءاش ةروس يأ ةءارق نأ مهوي هركذ ام ىلع هنإف ؛قاب ماهيإلا :لوقأ «ةنس ةحتافلا ةءارق نأ هماهيإل

 (حتف) .عيمجلا ال عومجملا ةينسلاب هيلع موكحملا نأب باجي نأ نكميو «ةبحاو

 وحن رهظلاو رجفلا يف ارقيف الإو ءريسلا نم ةلجع ىلع ناك اذإ فيفختلا ىلع رفسلا ئبم نأل :ءاش ةروس يأو

 «قارغتسالا هرهاظ :لصفملا لاوط (يئاط) ادع راصقلاب برغملا يقو «كلذ نود ءاشعلاو رصعلا يفو «جوربلا

 «ليوط عمج ءاطلا رسكب لاوطلاو «ةحتافلا عم مسقلا اذه نم ةليوطلا روسلا نم نيتمات نيتنثا ةءارق دارملاو

 ."حتفلا" نم :ليقو "دمحم" ةروس نم وهو «هلوصف ةرثكل هب يم «نآرقلا نم عباسلا عبسلا وهو لصفملاو
 (هريغو نيكسم «حتف) ."جوربلا" رخآ ىلإ "تارجحلا" نم وأ هنم لاوطلاو «نآرقلا رخآ ىلإ "ق" نم :ليقو
 راصق يأ :هراصقو 77/١[ :قئاقحلا زمر] ."نكي مل" ىلإ "جوربلا" نم يهو ءلصفملا طاسوأ يأ :هطاسوأ
 ِ 1۳/١[ :قئاقحلا زمر] .نآرقلا رح ىلإ "نكي مل" نم 3 ‹«لصفملا
 دمحم دنع كلذك تاولصلا رئاس يفو ءاعامجإ نونسم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا يف ةءارقلا ةلاطإ يأ :لاطتو

 ام نيب ناك اذإ يآلا ثيح نم ليوطتلا ربتعي مث «لاطت ال امهدنعو «بحأ هلوقو «ىوتفلا هيلعو : "جارعملا" قو

 رف فو لوط ةدوافت يألا نو تاك اذ امآ ألا كيج نم ت راف ةيناثلا ى ارق ا نو لوألا ف ارقي

 ىلوألا يف ناثلثلا ؛نيثلثلاو ثلثلا ردقب توافتلا نوكي نأ يغبنيو «فورحلاو تاملكلا ثيح نم توافتلا
 - ىلع ةيناثلا ةلاطإو ءهب سأب ال اشحاف ناك نإو توافتلاف مكحلا نايب امأ .بابحتسالا نايب اذهو «ةيناثلا يف



 ةالصلا ةيفيك يف لصف ۹۳ ةالصلا باتك

 ere عمتسي لب متوملا أرقي الو ةالصل نآرقلا نم ءيش نيعتي مو .طقف رجفلا

 ”بيرقلاك يئانلاو كع يبلا ىلع ىلص وأ وأ بيهرتلا وأ بيغرتلا ةيآ أرق نإو
 تاصنإلا ضارتفا يف

 قف ارتي ناك كفانا نم نالا هج رخ امك هنسلا هه تدر ر اش وغ ي هيرست يأ ءاعاجإ هركت لوألا
 هركيو «ثالث نم رثكأب ىلوألا نم لوطأ يهو «"ةيشاغلا"ب ةيناثلا فو "ىلعألا"ب نيديعلاو ةعمجلا ىلوأ

 (حتف ,نيكسم) .هركي الف نيتيآ وأ ةيآب امأو «تايآ ثالثب توافتلا

 رجف ناك ءاوس ًاقلطم [(يئاط) .نييعتلا هركيو «بوحولا هجو ىلع ةحتافلا نييعت لب «ضرفلا ليبس ىلع] :ةالصل
 اننيب فالح ال هنأ ىلإ راشأو «ةحتافلا ىوس ديري ءاهلكل وأ تاولصلا نم ضعبل ةروس نييعت هرك نيعي ءال وأ ةعمجلا

 :يعفاشلا لاقو «بوحولل اندنعو «ةيضرفلل هدنعف «نييعتلا ةهج يف فالخلا امنإ «ةحتافلا نييعت يف يعفاشلا نيبو

 ناك نإف ءاهيلع مزالو نيع اذإ نييعتلا ةهارك و «ةعمجلا موي رجفب "رهدلا" ةروسو "ةدجسلا" ةروس ذختي نأ بحتسي

 اهنأل ؛اهأرق اهنإو هريغب زاوجلا دقتعا اذإ امأ «هريغب زاوحبا دقتعي مل اذإ هركت امنإ ةمزالملا مكي

 ليضفتلا ماهيإ وهو ةهاركلا ليلد ذإ ؛ال وأ اقعد وج هر كس ام نا قلما و ورك اف هيلع سنا

 يف أرقي نأ ةنسلا :اولاق اذكو ءانايحأ كلذ ةءارق بحتسي لب «ةموادملا ال ةموادملا مدع ليلدلا ىضتقمو «دوحوم

 .اعرحت هرك أرق نإف ةيرسلا يف ةحتافلا ولو :متؤملا أرقي (حتف) ."صالخإلا"و "نورفاكلا"ب رجفلا يعكر
 ريسفتلا لهأ رثكأو (04:فارعألا كاوُعِصْنَأَو هَل اوُعِمَتْساَف ُنآْرَقْلا ئرق اذإوإف :ىلاعت هلوقل :تصنيو عمتسي لب
 ؛لكلا يف ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاقو «ةيرهجلا يف ال ةيرسلا يف أرقي :كلام لاقو «نييدتقملل باطح هذه نأ ىلع

 امف "اوتصنأف مامإلا أرق اذإف" :ةريره يأ ثيدحو ةمدقتملا ةيآلا :انلو «"باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال" :اكفع هلوقل

 تهتم نم رره يعم ندع ع ئور اف اطات رسلان دضاقلا ا ك و "ةناذشا" قف
 أطوملا يف دمحم هجرخأ ام ىلع ةباحصلا نع ددشتلا نم هيف ءاح امل ؛ميرحت ةهارك هوركم هنأ :انخياشمو انتمئأ

 ةربعلا نأل ؛ًامامإ ئراقلا نوك الو «يدتقملا صخي ال عامتسالا بوحو مث «راثآلا ياعم حرش يف يواحطلاو

 رومأم يدتقملاو «هتءارق نيح نآرقلا ىوس امع هتاصنإب رومأم مامإلاو «ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل

 ؛ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاق :صلختسملا يف لاقو «ةيرهج وأ ةيرس ةالصلا تناك ءاوس هتاصنإو نآرقلا عامتساب

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم" :ككفع هلوق انلو «هيف مومأملاو مامإلا يأ ناكرتشيف «ناكر ألا نم نكر ةحتافلا نأل

 صاقو يبأ نب دعس نعو «"ةرطفلا أطحأ دقف مامإلا فلح أرق نم" :ا8فع لاقو «ةباحصلا 0 هيلعو "هل ةءارق

 مامإلا أرق ولو متؤملا عمتسي يأ :خل! أرق نإو (ييع «حتف) ."هل ةالص الف مامإلا فلح أرق نم" :تباث نب ديزو
 (حتف) نا نم ذوعتي الو ةئحلا لاس ال ةيافع نم :بيعرتلا وأ هللا باوث يف بيغرتلا ةيآ

 عماسلا يلصيف (هد:بازحألا) اوُمَّلَسَو َِْع اوُلَص اونم يذلا اهي ايف :بيطخلا أرقي نأ الإ ةبطخلا يف :ىلص وأ
 514/١[ :قئاقحلا زمر] .ةبطخلا عمسي ال يذلا ديعبلا يأ :يئانلاو .هسفن يف



 ةمامإلا باب ۹٤ ةالصلا باتك

 ةمامإلا باب

 O أرقألا مث ,ةمامإلاب ّقحأ ملعألاو ,ةدك ؤم ةنس ةعامجلا
 ديوحت نسحألا يأ

 نوكي نأو «ئزجي ام ردق نآرقلا نم ظفحو ةروكذلاو لقعلاو مالسإلاو غولبلا يهو ءطورش اهه] :ةمامإلا باب

 مهأ نم مامإلا بصنو «ماع فرصت قاقحتسا ىربكلاف «ىربكلاو ىرغصلا يهو [(حتف) .هب رذع ال احيحص مامإلا
 هر و ارداق لاب الفاغ اک د اهتم ارح رک ظرتتشيو للفك: تارا باص نفد اع هوما ا تاحال

 ىحري ال اريسأ هتروريصو قبطملا نونجلاو ةدرلا نم دوصقملا توفي ام نايرطب لزعنيو «هب لزعيو قسافلا ديلقت
 ةالص طبر ىرغصلاو .هزجعل ةمامإلا نع هسفن هعلخو «مولعلا يسني يذلا ضرملاو ممصلاو سرخلاو ىمعلاو «هصالح

 نيب ةفلألا ماظن مايق كلذ ف ةمكحلاو «ع وبتملا وه مامإلاف .هتالص نم ءزح يف يلصملا عابتا وأ «مامإلا ةالصب يدتقملا

 (حتف) .ةالصلا ملاعلا نم لهاجلا ملعتيلو «تاقوألا يف ءاقللاب دهاعتلا لصحيل ؛لاحملا دحاسم يف تعرش اذهلو «نيلصملا

 ضئارفلا يف يأ [(ط) .لفنلا نود اهدعب رتولاو حيوارتلاك اهمكح يف امو سمخلا تاولصلا يفإ :ةدكؤم ةنس

 «نيع ضرف :ليقو «ةيافك ضرف :ليقو «ةضيرف :ليقو «ناميإلا دوجو ىلع اهتمزالم. لدتسا ىح بحاولاب ةهيبش
 ضرملاك راذعألاب طقستو ءرخآ دجسم يف بلطلا هيلع بجي ال ةعامج هتتاف نمو ءرهاظلا لهأو دمحأ لاق هبو

 ةجحلاو كلذ وحنو ٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةديدشلا ةملظلاو دربلاو رطملاو ةحالفلاو يمعلاو ةنامزلاو داعقإلاو

 اه اقوم يف هتالصو «هتيب يق هتالص ىلع ديرت ةعامج يف لحرلا ةالص" :#تقع هلوق اهتيضرفب نيلئاقلا ىلع

 تناك ولو ا هتالص زاج امل نيع ضرف ةعامجلا لاك ولك ءادارقلا ةالصلا زاوح ديفي اذهو ,"ةحرد نيرشعو

 (حتف «ئيع) .مهويب قارحإب مه املو «هباحصأ لعفو اكليل هلعفب ةعامجلا رضحي مل نمع طقست تناكل ةيافك ضرف

 اذإ اهدسفيو ةالصلا حلصي اع ملعألا يأ [(حتف) .ةءارقلا ضرف ظفحي ناك اذإ ةالصلا ماكحأب يأ ] :ملعألاو

 مؤي" :حيحصلا يق ام رهاظب تاو E سس لح نوم ل افزوز هلا زعل ةفست موقت ام ردق ةءارقلا نم ملع

 مهمدقأف ءاوس ةنسلا يف اوناك نإف «ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف «ىلاعت هللا باتكل مهؤرقأ موقلا

 هغ ناكو ,"سانلاب لصيلف ركب ابأ اورم" :التقع هلوق امهو اإ مهمدقأف ءاوس ةرجملا يف اوناك نإف «ةرجه

 اوناك مهنأل ؛ثيدحلا يف أرقألا مدقو «ملعأ هنوكل الإ قبي ملف "يأ مكؤرقأ" يور ام ليلدب هنم أرقأ وه نم

 تناك ام" :ه#و رمع نبا لاقو «ةنس ةرشع ينثا يف ةرقبلا ظفح هنأ هن رمع نع يور يح هماكحأب نآرقلا نوقلتي

 .ملعأ نوكي نأ أرقأ هنوك نم مزليف ."اهمارحو اهالحو اهرحزو اهيفو اهرمأ ملعنو الإ ةروس لزنت
 نامثعو «يراصنألا ديز وبأو «لبح نب ذاعمو «تباث نب ديزو «بعك نب يل ةباحصلا نم نآرقلا ظفح :ةمتت

 (حتف) .فّود يرادلا ميمتو «ةدابعو ءادردلا يبأ يف فلتحاو «نافع نب



 ةمامإلا باب 56ه ةالصلا باتك

 دلوو ىمعألاو عدتبملاو قسافلاو يبارعألاو دبعلا ةمامإ هركو .نسألا مث عروألا مث ف ب 0 0
 هنع سانا هرفنل 5

 2017 ا الا ليوطتو ا

 ماف يك ر ايخ مكمؤيلف مكتالص هللا لبقتي نأ مك رس نإ" :اكتفع هلوقل ؛مارحلا ةهبش نع زرتحما يأ :عروألا مث

 عروألا انمقأف «مويلا ةرجه الو ةرجه مهمدقأ مدق ل هنألو ؛"مكبر نيبو مكنيب اميف -مكلسر يأ- مكدفو

 تل "طيحملا" يف ام سكع رثكألا ىرج نسألا ىلع عروألا مدقت ىلعو ءاهماقم
 اک کا كلر اا م انذاك ةالصلا ت فح اذ ل بحال ترتر نب كلا 225 ةلوقل :قيسألا

 نإف «ةرشاعمو اقلخ مهنسحأ وأ اهجو مهنسحأف ءاوس نسلا يف اوناك نإف «ةعامحلا ريثكت نسألا مدقت يف نألو

 هل مهو ًاموق مأ ولو «مثإ الب اوءاسأ ىلوألا ريغ اومدق ولو «مهنيب عرقي اوواست نإف ءابسن مهفرشأف ءاوس اوناك
 هللا لبقي ال" :دواد يبأ ثيدحل ؛اعرحت كلذ هل هرك هنم ةمامإلاب جا كانه ةريغ أل وأ يف دال "نؤهراك

 (حتف) .ليللاب ةالص رثكأ اهجو نسحألاب دارملاو "٠ وكرات ES اموق مدقت نم ةالص

 نازوأ نم ةزمهلا حتفب «بارعألا ىلإ بوسنم [(ع) .هلهحو هنحلل ايمجع وأ ايبرع ةيدابلا نكاس يأ ] :يبارعألاو
 ىدتقا ايبارعأ نأ يكح امك < ماعلا يلع نع ني هاك يرتت ردو «برعلا عمج سيلو «هل دحاو ال عمجلا

 اصع ذحأو فرصنا يبارعألا عمس املف (۷٠:ةبوتلار قات أ ارفك دشأ ُباَرْعَأْلا :مامإلا أرقو برغملا ةالص يف مامإب

 (هه:ةيوتل) رج آلا مولا للاي ف ا نمو :مامإلا أرقو ايناث ىدتقا مث «مامإلا فتك ىلع هب برضو

 رف وهف انهن“ الاغ ناك نإف مهلهج بلاغ ىلع لدي اذهف «"اصعلا كعفن دق" :ةالصلا يف وهو يبارعألا لاقف

 ةهاركو ."رحافو رب لك فلح اولص" :ككلع هلوقل ؛زاج هومدق نإف :قسافلاو (صلختسم «حتف) .هعيدقت بحتسيو

 (صلختسم «حتف ) .هفلحخ ةالصلا زوجت ال :كلام لاقو «ةعامجلا ليلقت هعيدقت يف نألو ؛هنيد رمأب متهي ال هنأل ؛هتمامإ

 ةفالحخ ركني نمك ةرفكملا ةعدبلا بحاص فالخب «ةيؤرلا ركني نمك امي رفكي ال ةعدب بحاص يأ :ع دتبملاو

 (ع.ط) .كلذك يردقلاو يمهحلاو يضفارلا ةمامإ حصت الف قيدصلا

 فلختسا دقو «ىلوأ وهف ةليضفلا يف هريغ هيزاوي ال ناك اذإو :"عئادبلا" يفو «ةساجنلا ىقوتي ال هنأل :ىمعألاو

 25 .ًامهتم هنوكل هنع سال ةرفنل :انزلا دلوو ٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا لع يبنلا
 [(ع.ط) .ذاعم ثيدحل ابرحت ةنسلا ردق ىلع ةدايز موقلا ىلع ةالصلا ليوطت مامإلل هرك يأ ] :ةالصلا ليوطتو

 ل هنع حص اذكو «"ةحاحلا اذو ريبكلاو ضيرملا مهيف نإف ؛مهفعضأ ةالص مهي لصيلف اموق ّمأ نم ١ 325 هلوقل

 تيشحخف يبص ءاكب تعم" :لاق ؟تزجوأ :هل اولاق غرف املف ءيبص ءاكب عم نيح رجفلا يف نيتذوعملاب أرق هنأ

 نإف ؛فوسكلا ةالص ئئثتساو فيفختلاب رمألل ؛ةيعرحت ةالصلا ليوطت يف ةهاركلا نأ رهاظلاو «"همأ نعتفت نأ

 (حتف) .اهريغو تاحيبستلاو ةءارقلا نيب ليوطتلا ةءارق يف قرف الو ءسمشلا يلجنت نح ليوطتلا اهيف ةنسلا



 ةمامالا باب 845 ةالصلا باتك

 هني نع دحاولا فقيو ,ةارعلاك نهطسو مامإلا فقت ناعف ناف ,ءاسنلا ةعامجو

 مامإلا نهدحو ًاضيأ ابرحت هرك يأ

 ا EEE E لاجّرلا ٌففصيو ,هفلح و
 مامإلا يأ

 نم لضفأ اهعدخ يف اهتالصو ءاقرجح يف اهتالص نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص" :#لع هلوقل :ءاسنلا ةعامجو

 (حتف) .فصلا طسو مامإلا فوقو وهو ؛مرحم باكترا نع ولخت ال نهدحو نهتعامج نألو ؛"اهتيب يف اهتالص
 مامإلا فقت اهتهارك عم ةعامجلاب نيلص نإ يأ :نهطسو (ط) .ةعامجب نيلصي نأ ندرأ نإف يأ :نلعف نإف

 ةدايز مدقتلا يف نألو ؛مالسإلا ءادتبا ىلع ةعامجلا اهلعف لمحو «كلذك تلعف م ةشئاع نأل ؛نهطسو

 (صلختسم «حتف) .اهفلخ نم بقع نع مامإلا بقع مدقت نم دب الو «فشكلا
 ءاميإ هيفو «بوثلا نم راع عمج [(ط) .فشكلا ةدايز نع ازرحت مهطسو ةارعلا مامإ فقي امك يأ ] :ةارعلاك
 (حتف) .فشكلا ةدايز وأ «مدقتلا بحاو كرت امإ وهو «مزاللا داحتال ؛مرحت ةهارك اضيأ ةارعلا ةعامج ةهارك ىلإ

 دمحم نعو «هنيكب نع هماقأف امد سابع نباب ىلص يع هنأل ؛ةحرف الب هنيمب هنع لقعي ايبص ولو :خلإ دحاولا فقيو
 عقوف مامإلا نم لوطأ يدتقملا ناك ول نح دوجسلا عضومل ال فوقولا عضومل ةربعلاو «مامإلا بقع دنع هعباصأ عضي هنأ

 ائيسم نوكيو زاج هفلح وأ ةراشي يف ىلص ول يح «ةليضفلل ديق "هنيمب نع :هلوقو ءهرضي مل مامإلا مامأ هدوجس

 (عوط) ج رح اق الا یوا مامإلا نيمي نع دحاولا يدتقملا يأ :هنيمي 1٦/١] :قئاقحلا زمر] .ةنسلا ةفلاحمل

 ماقو هتيب يف دوسألاو ةمقلعب ىلص امك دوعسم نبا نأل ؛امهطسوتي هنأ :فسوي يبأ نعو :هفلخ نادثالاو

 قيضل ناك ان دوعسم نبا لعفو ءامهءارو ميلس مأو هفلخ امهماقأف ميتيو سنأب ىلص ج هنأ :امهو ءامهطسو
 ناك ول ىح مدعلاك فافطصالا مكح يف ةأرملاو .دوعسم نبا بهذم سانلا ملعأ وهو ؛يعخنلا لاق اذك «ماقملا

 مهطسو مامإلا مايق هرك موقلا رثك نإو «ةأرما هعم نكي مل ول امك هئاذحب لحرلا موقي ةأرماو دحاو لحر هفلح

 (حتف) 7/١[ :قئاقحلا زمر] .مدقتلا يأ بحاولا كرتل ؛اكرحت

 ىلع مدقم وهو «ىثانخلا فص ىلع مدقم وهو نايبصلا فص ىلع مدقم لاحرلا فص يأ :لاجرلا فصي
 اوصارتي نأ موقلل يغبنيو 5٠0/١"[ :قئاقحلا نييبت] ."ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ليل" :اككفع هلوقل ؛ءاسنلا فص

 اووس" :## هلوقل كلذب مامإلا مهرمأي نأ سأب الو ,فوفصلا يف مهبكانم نيب اووسيو للخلا اودسيو

 "مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستل :اع لاقو «"ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإف ؛مكفوفص
 اولمكي نأ يغبنيو ءءاسأ دقف لعفي مل نإف طسولا ءازإب فقي نأ مامإلل يغبنيو «بولقلا فالتحا ىلإ عجار وهو

 اودسي مل ثيح مهريصقتل مهل ةمرح ال ذإ ؛يناثلا قرخي نأ هل يناثلا نود هيف ةجرف دحو اذإ يح لوألا فصلا

 اونيلو للخلا اودسو ا اقا لص لاق ءارج ملهو «هيلي ام لمكي مث لوألا فصلا

 :لاقو "هللا هعطق افص عطق نمو هللا و ا لصو نم «ناطيشلا تاحرف اورذت الو مكناوخإ يديأب

 (حتف) ."ةالصلا يف بكانم مكنيلأ مك رايح"



 ةمامإلا باب ١ ۹4۷ ةالصلا باتك

 ةعرحت ةكرتشم ةقلطم ةالص يف ةاهتشم هتذاح نإف ءءاسنلا مث ىئانخلا مث نايبصلا مث
eد تاق رمآلا نع زارتحا يللا ىش  

 ESA ا لا الا یون نإ ا تدسف لئاح الب دحتم ناكم 5 ءادأو
 مامإلا نإف باوج اهوحنو ةناوطسأك

 يف لخدأ يص همث ناك ولف «نايبصلاو لاجرلا نم ةعامج روضح دنع وه امنإ مكحلا اذه نأ هرهاظ :نايبصلا مث

 ميتيلاو انأ تففصف" :ه5# سنأ ثيدح هيلع لدي امك فصلا فلخ هعم هلعج لحر هعم رضح ولو «فصلا

 (ط) .نايبصلا دعب يأ «ىلبح عمج ىلابحك ىثنخ عمج :ىئانخلا (حتف) ."انئارو نم زوجعلاو ةع هءارو
 عرفتيو ."ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ليل" :## هلوقل كلذب مهرمأي نأب ءءاسنلا فصي مهدعب يأ ] :ءاسنلا مث

 يرعشألا كلام يبأ نع :"دمحأ مامإلا دنسم" يف امل [(ع) ."نإف" :لاقو ءافلاب اهركذ كلذلف «ةاذاحما ةلأسم اذه ىلع

 مهءانبأ اوعمجو اوعمتجاف يفي هلل لوسر ةالص مكيرأ نح مكءاسن اوعمجأو اوعمتحا !نييرعشألا رشعم اي" :لاق هنأ

 فصو «مهفلح نادلولا فصو «فصلا قندأ يف لاجرلا فصف «مدقت مث ءأضوتي فيك مهارأو أضوت مث ,مهءاسنو

SS؛ىثنخلا عمج ىثانخلا فنصملا ركذي ملو "هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ" :التفع  

 (حتف) .ءاسنلا ىلع مدق دجو ول ىح «عونلا اذه ةردنل ؛هنم لكشملا دارملاو ءاعيمج ءاسنلاو لاحرلا ةلآ هل يذلا وهو

 «بعكلاو قاسلاب يعليزلا هصحو «دحاو وضعب ةاذاحلا ولو «ةيبنجأ وأ ةمرحم ةلقاع عامجلل ةحلاص :ةاهتشم

 «سكعلاب وأ ضرألا ىلع يهو لحرلا ةماق لثم ناكد ىلع ناك ولف :دحتم (ععءط) .مدقلا ربتعا مهضعبو

 .ال الإو افلكم ول اهتالص نود لحرلا ةالص يأ :هتالص

 نم ةأرملا نوكت نأ :اهنم طئارشلاو ءاهتمامإ مامإلا ةين وهو ءةاذاحلا طئارش نم رخآ طرش ىلإ ةراشإ :ىون نإ

 لحرلا تذاحف ةالصلا لقعت يهو «ىهتشت ال ةيبص تناك ول ىح «ةاهتشم ةيبص وأ ةغلاب نوكت نأب ةوهشلا لهأ

 :اهنمو ءاعد األ ؛دسفت ال ةزانجلا ةالص يف ةاذاحملا نأ يح «ةقلطم ةالصلا نوكت نأ :اهنمو «هتالص دسفت ال

 امامإ امهدحأ نوكي نأب ءادأ ةكرتشمو ماما ةعرم ىلع ار نيبناب رک ناب یر ةكرتشم نوكت نأ

 ةدسفم مامالل ةأرملا ةاذاحم نإف «مومأملاو مامإلا نيب ةكرشلا لمشي يح ايد نا انيق هنداوي وعدل

 تدسف هتذاحف ايضقيل اماقف «مامإلا ىلص دقو اءاج مث ءائضوتو اثدحأف مامإب ةأرماو لجر ىدتقا ول نح «هتالص

 هفلخ تناك ولو ءوهسلل دجسي الو أرقي ال اذهو ؛اريدقت مامإلا فلح هنأك يضقي اميف قحاللا نأل ؛هتالص

 حصي ال ىح «مامإلا ةعرحت ىلع امهتكرحت نييناب امفوكل ؛ةعرحت تكرتشا نإو ةالصلا نأل ؛هتالص تدسف ةقيقح

 E ذل ور E نايف انس اجلا مامإ ال هنأل ؛ءادأ ةكرتشمي تسيل اهنكلو «قوبسملاب ءادتقالا

 لعجي ملف «ىضم اميف ةعباتملا روصتت ال هنأل ؛هب اقبس اميف مامإلا عم ءادألا امزتلا ام امهنألف ادق انما وح رالف

 يح اس ناكلا نوكي نأ :اهنمو ءوهسلل دجسيو قوبسملا أرقي اذهلو ؛نيدرفنملا مكح يف اناكف هفلح امهأك

 = ءهتالص دسفت ال لحرلا ةماق لثم ناكدلاو «سكعلا ىلع وأ ضرألا ىلع ةأرملاو ناكدلا ىلع لحرلا ناك ول



 ةمامإلا باب ۹۸ ةالصلا باتك

 ,روذعمب رهاطو .يبص وأ ا دسفو ‹تاعامحلا ںنرضح الو . اهتمامإ
 لصم ءادتقا اضيأ دسفو يأ

 55 ءرخآ ضرتفعو لعن ضرتفمو «مؤمب مؤم ريغو «راعب سّنكُمو ,يمأب ئراقو
 ءامبإلاب يلصي وهو 7 رفزو يعفاشلل افالح

 امهنيب نوكي ال نأ :اهنمو «هتالض دسفت ال لحرلا ةماق لثم ناكدلاو «سكعلا ىلع وأ ضرألا ىلع ةأرملاو =
 وأ عبصألا ظلغ لثم هظلغو لحرلا ةرحؤم ردق وأ ةناوطسأ امهنيب نأ الإ دحتم ناكم يف اناك ول نح لئاح

 ةالص دسفت ال وني مل اذإ هنأل ؛ةأرملا ةمامإ ايوان مامإلا نوكي نأ :اهنمو «هتالص دسفت ال لحجر اهيف موقي ةحرف
 نوكت نأ :لوألا ءامهركذي مل نارخآ ناطرش يقبو «فنصملا اهركذ طورش هذهف «دسفت ةأرملا ةالص لب «لحرلا

 يف الإ كلذ روصتي الو «دسفت ال تفلتخا ول يح «ةدحتم امهتهج نوكت نأ :ئاثلاو ءلماك نكر يف ةاذاحملا

 وني مل نإو هب اهءادتقا زوجي :رفز لاقو «ةهح ىلإ يرحتلاب دحاو لك ىلصو «ةملظم ةليل يف وأ ةبعكلا فوح

 (ئيع «نيکسم) .سايقلا وهو هلأ ةدسفم ريغ اقلظم ةاذاخا ةف لاق و امام

 (ط) .رخأتت ملف رخأتلاب اهيلإ راشأ ول امك ءاهتالص تدسف الإو هدعب ال هعورش تقو :اهتمامإ
 لك يف نهروضح ةهارك ىلع مويلا ىوتفلاو ءاهلك تاولصلا يف نحرخي :الاقو :تاعامجلا نرضحي الو

 اخ ظعولا سلام نهروضح هركي نأل ةالصلل دجسملا نهروضح هرك مو «داسفلا روهظل ؛تاولصلا

 (نيكسم) .ىلوأ ءاملعلا ةيلحب اولحت نيذلا لاهجلا ءالؤه دنع

 نب ورمع نأ يور امل زوجي 00 لاقو ءامهريغ وأ قلطملا لفنلا وأ حيوارتلا يف ناك ءاوس اقلطم :يبص وأ
 بحت ال يذلا مالغلا مؤي ال" : هد دوعسم نبا لوق انلو .مُي يلصي ناكو «عبس وأ تس نبا وهو هموق همدق ةملس

 حصي دمحم دنعو ولج عدنا او ٠ نق وح :م سابع نبا نعو «"دودحلا هيلع
 (حتف) .اهلك تاولصلا يف ءادتقالا حصي ال نأ راتخملاو ءفسوي يبأل افالخ قلطملا لفنلا يف هتمامإ

 (ط) .ةباتكلا الو ةءارقلا نسحي ال يذلا وهو :يمأب 18/١[ :قئاقحلا زمر] .هوحنو لوبلا سلس هب نم لثم :روذعمب
 ريغ يأ ًاعرش يراعلا :يراعلا نم دارملاو «ةروعلا روتسم يأ ًاعرش سباللا :يستكملا نم دارملا :راعب ستكمو

 (حتف) .ًافرع ًايراع وه ناك نإو «ةروعلا روتسمب افرع وأ ناك اعرش يستكملا ةالص زاوحل ؛افرع ال ةروعلا روتسم
 ءادتقا دسف يعي ريع اضف نأ فود ةا ا 22 درو وک رت یلص یوا دمك یا مورو

 داسفل ضرتفملل ةفصب وه سيل [(ط «ع) .اندنع طرش نيتالصلا داحتا نأل ؛ةتئافلاوأ رصعلا يلصم ًالثم رهظلا ىلصم

 دنعو «ةحصلا مدع يضتقي هل ةفص هلعج ىلعو «حيحص ةادؤم رهظ وحن يف رخآ ضرتفم. ضرتفم ءادتقا نأل ؛ىيعملا

 ةالص ةروريص اندنعو «ةعباتملا درح هدنع ءادتقالا نأ اذه يف لصألاو زوجي رصعلا يلصمم. رهظلا يلصم ءادتقا يعفاشلا

 ةيارس عنام فخلا نأل ؛"”حسامب لساغ" :هلوقو 1۸/١[ :قئاقحلا زمر] .اداسفو ةحص مامإلا ةالص نمض يف يدنقملا
 (ييع «حتف) .اهتحت امل لسغلاك هنأل ؛ىلوأ لب ةريبحلا ىلع حساملا اذكو «مدقلا ىلإ ثدحلا



 ةمامإلا باب 18 ةالصلا باتك

 م 1

 ,.هلثع مؤمو ؛بدحابو دعاقب مئافو «حساع لساغو «مميتع ىضوتم الل
 امهاح ءاوتسال حصألا يق نحنم يأ ءادتقا اضيأ دسفي الر

 O PE ETO N ثدح همامإ نأ رهظ نإو «ضرتفع 8
 ةالصلا ءادأ دعب ىوقأ ضرفلا نأل

 ةراهط هنأ :امهو ءزجعلا دنع الإ هيلإ راصي ال ةيرورض ةراهط مميتلا نأل ؛زوجي ال :دمحم لاقو :مميتك ىض وتم

 .اعامجإ املاح ءاوتسال ؛ةريبحلا وأ فخلا ىلع :حسامب (ع) .ةالصلا تقوب ديقتت ال نح «ةقلطم

 يف زاوحلا مدع امأ ,دعاقب مئاق الو مميت. ئضوتملا يدتقي ال :دمحم لاقو «مايقلاك دوعقلا نأل :دعاقب مئاقو

 ام :امهو «فيعضلا ىلع يوقلا ءانب نوكيف «ةيلصأ ءاملابو «ةيرورض مميتملا ةراهط نألف ؛هدنع ىلوألا ةلأسملا

 مهرمأي ملو لع ملعف ءنوؤضوتم مهو «ةبانحلا نع مميتم وهو «هباحصأب ىلص صاعلا نب ورمع نأ يور
 لمعيف ءامهدنع ءاملا نع فلحخ بارتلا نأ ىلع ءانب فالخلا اذه :ليقو «ةزانجلا يف ةحصلا ىلع اوعمجأو .ةداعإلاب

 يف زاوجلا مدع امأو «فيعضلا ىلع يوقلا ءانب نوكيف «ءاملاب ةراهطلا نع لدب بارتلاب ةراهطلا دمحم دنعو «هلمع

 ركب ابأ رمأ ع هنأ اه ةشئاع ثيدح :امهلو ؛"اسلاج يدعب دحأ موي ال" :#ع هلوقلف ؛هدنع ةيناثلا ةلأسملا

 نع سلجف ءاجف «نيلجر نيب ىداهي ماقف «ةفحخ هسفن يف دحو ةالصلا يف ركب وبأ لحد املف «سانلاب يلصي نأ

 ساتلا يدتقيو ي يبلا ةالصب ركب وبأ يدتقي ءامئاق ركب وبأو اسلاج سانلاب يلصي ع ناكف «ركب يبأ راسي

 يف نامامإ سانلل نوكي نأ زوحي ال ذإ ؛ًاغلبم ناك ركب وبأو امام ناك الع هنأ يف حيرص اذهو ءركب يبأ ةالصب

 لصأ اذهو «نينثالا موي الع يفوتو ءدحألا وأ تبسلا موي رهظلا ةالص ةالصلا هذه تناكو «ةدحاو ةالص

 «ةعامجلا ةرثك وأ هفعضل امإ «مامإلا توص مهيلإ لصي ال ةعامجلا تناك اذإ ًاعامجإ هزاوجو «غيلبتلا ةيعورشم

 (حتف) .ةركنم ةعدب هنإ :اولاقو «ةجاحلا مدع دنع غيلبتلا ةهارك ىلع ةعبرألا بهاذملا قفتاو

 حصت ال :"ةيريهظلا ىواتفلا" يقو .ال وأ عوكرلا دح هتبدح تغلب ءاوس "تشيب هزوك' :ةيسرافلاب هل لاقي :بدحأب
 (ييع «حتف) .امهدنع حصتو «عوكر لا دح هبدح غلب اذإ دمحم دنع مئاقلل بدحألا ةمامإ

 ناك نإو ءامهلاح ءاوتسال ؛ادعاق وأ ًامئاق مامإلا ناك ءاوس يمؤملاب يمؤملا ءادتقا ًاضيأ دسفي ال يأ :هلثمب مؤمو

 (ط) .راتخملا ىلع زوج ال ًادعاق وأ امئاق متوملاو ًاعجطضم مامإلا

 قح يف ضرف نييرخألا يف ةءارقلا نإ :لاقي ال «ةبوتكملاب حيوارتلا يلصي نم ءادتقا معف هقلطأ :ضرتفمب لفنتمو

 يدتقملا ةالص :لوقن انأل ؛زوجي ال وهو لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا نييرخألا يف نوكيف «ضرتفملا قح يف لفن لفنتملا
 ول اذكو «لوألا عفشلا نم مامإلا عم هكردي مل ام ءاضق همزلي اذهو ءءادتقالا ببسب مامإلا ةالص مكح تذحأ

 يف ًالفن يناثلا عفشلا يف ةءارقلا نوكتف ,مامإلل اعبت ناكف ءةيعابرلا يف تاعكر عبرأ همزلي هتالص يدتقملا دسفأ

 .ةساحب هندب وأ هبوث يف وأ بنج وأ :ثدحم (حتف) .مامإلا قح يف لفن يه امك هقح



 ةمامإلا باب 0 ةالصلا باتك

 ولا ع £ هلا
 ن س

 .مهالص تدسف نييرخألا يف ايمأ فلختسا وأ ٌيماب ئراقو يمأ ىدتقا نإو .داعأ
 هتالص

 ردقلاب نينيعم ول موقلا مالعإ مامإلل مزليو :يعفاشلل ًافالخ ًابنج وأ اثدحم ناك ءاوس ًاقلطم ىدتقملا يأ ] :داعأ

 [(نيكسم) .ةزئاج موقلا ةالصو «هلوق لبقي ال ايسوحب ناك هنأ مامإلا ربخأ ولو ءلوسر وأ باتكب ولو «نكمملا

 اذإ" :ليلع هلوق انلو «ةداعإلاب موقلا رمأي ملو داعأو ءبنح وهو سانلاب ىلص هنأ :هد رمع نع يور ال ًافالخ

 داعأو ًءام رطقي هسأرو ءاح مث مهي ىلص الع هنأ :هند يلع نعو ,"هفلخ نم ةالص تدسف مامإلا ةالص تدسف

 مامإلا نأ ناب اذإ امكو «ةعمجلاك راصف دساف دسافلا ىلع ءانبلاو «مامإلا ةالص ىلع ةينبم هتالص نألو ؛مم

 (حتف) .عامجإلاب زوجي ال هنإف «يمأ وأ ىثنح وأ ةأرما وأ نونحب وأ رفاك
 «هتيلهأ مدعل ّيمألا يف ريدقت الو ءاريدقت وأ ًاقيقحت ةءارقلا نع ولخت الف ةالص ةعكر لك نأل] :مقهالص تدسف

 ءاوس [(حتف) .حلصي ال نم فالختسال ةحاحلا مدعل «ةرورض ريغ نم ريثك لمع هفالختسا نأل ؛مامإلا اذكو

 «نيبحاصلا فالح اهيفف -يمأب ئراقو ّيمأ ءادتقا يأ- ىلوألا ةلأسملا امأ ءملعي مل مأ ًائراق هفلح نأ مامإلا ملع

 نأ ملع اذإ هدنع دسفت امنإ مامإلا ةالص نأ :ئناحرحلا هللا دبع ركذو «ةمات أرقي ال نمو مامإلا ةالص :الاق امهإف

 لبق دهشتلا يف ولو «نييرخألا يف ّيمأ فالختسا يأ - ةيناثلا ةلأسملا امأو ءالف ملعي مل اذإ امأو ءائراق هفلح

 ول امأ «نييلوألا يف ةءارقلا ضرف يدأتل ؛مهتالص دسفت ال :الاق امهإف ءرفزو فسوي يبأ فالح اهيفف - غارفلا

 (نيكسم) .هعنصب هجورخل ؛عامجإلاب ةالصلا تحص دهشتلا دعب هفلختسا



 ةالصلا ف ثدحلا باب ١١١ ةالصلا باتك

 ةالصلا ىف ثدحلا| باب

 ا ا ر
 زجع فلختسي ةمامالل حلصي نم ل

 فاضملا ةماقإو «نيفاضمو أدتبملا فذح ناونعلا يفف «ثدحلا قبس ماكحأ نايب باب اذه يأ :خإ ثدحلا باب

 ثدحلاو ءادسفم نوكي ال دق هنأل ؛تادسفملا ىلع همدقو «ضراوعلا نم هنوكل هرحأو «سابتلالا مدعل امهماقم هيلإ

 (حتف) .هل أطرش ةراهطلا تلعج ام ةيعناملا :همكحو «ةراهطلا ليزي ءاضعألاب لحي يعرش فصو
 فاح ول هنأل ؛قبسلاب ديقو «حيحصلا وهو «ساطع وأ حنحنت نم ولو [(ط) .ةبانحلاك ءانبلل عنام ريغ يوامس] :ثدح

 ءانكر دؤي لو «دوحولا ردان الو ءلسُقل بحوم ريغ نوكي نأ :ثدحلاب دارملاو «فنأتسا هقبس مث «فرصناف ثدحلا

 وهو ةتئاف ركذتي ملو «هحسم ةدم يضمك قباسلا هثدح رهظي ملو «ةمحزل رذع الب خارتي ملو «دب هنم هل ايفانم لعفي ملو
 (حتف) .ىضم ام ىلع هتالص يبي ثدحلا نم عونلا اذه بحاصف اهل حلاص ريغ فلختسي مل و «بيترت وذ

 يأ «ئبيو ًاضوتيو فرصني نأ هيلع بجي يأ [(ط) .لضفأ فانئتسالاو «هتالص ىلع ةأرما وأ ادرفنم ولو] :ىنبو

 ثكمي ال نأ ءانبلل طرتشيو «ءادتبالا نم ىلصو ىضم ام كرت يأ فنأتسا ءاش نإو ءءاش نإ هتالص نم يقب ام متي

 باهذلاك دب هنم العف لعفي ال نأو «بايإلاو ئيضوتلل باهذلا ةلاح ةالصلل يفانملا لعفي ال نأو «نكر ءادأ ردق

 لاقو ءرذع الب ءوضولا نم غارفلا دعب ىحارتي ال نأو «برقأ عضوم يف ئضوتلا رسيت عم دعبأ عضوم ىلإ
 اذإ' راما ثيدحللو ؛ئضوتلل يشملاو ةراهطلا ضاقتناب ةالصلا داسفل ؛فنأتسي لب «ءانبلا هل زوجي ال :يعفاشلا

 وأ ءاق نم" :ةء هلوق انلو «ننسلا باحصأ هجرخأ «"ةالصلا دعيلو ًاضوتيلو فرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ اسف

 لومحم قباسلا ثيدحلاو «هحام نبا هحرحأ < "ملكتي مل ام هتالص ىلع نييلو أضوتيلو فرصنيلف هتالص يف فعر

 ةملكو «نيدشارلا ءافلخلا بهذم يناثلا ثيدحلاو «ءانبلا طورش نم اطرش دقف اذإ ام ىلع وأ «بابحتسالا ىلع

 ةعامحلا ةليضفل ازارحإ ؛يبي نأ يدتقمللو «لبقتسي نأ درفنملل ىلوألاو «يدتقملاو درفنملاو مامإلا لوانتت "نم"

 ىلإ دوعي يدتقملاو ءلضفأ وهو هالصم ىلإ هعوجر نيبو «هتيب ي هتالص مامتإ نيب ريختي ءوضولا دعب درفنملاف
 ول ثيحب دجسملا ءاذحب هتيب نوكي نأ الإ زج مل هتيب يف هتالص ةيقب متأ ولو «ةالصلا نم همامإ غرفي مل نإ هناكم

 (ينيع «حتف) .ريختي غرف دق همامإ ناك نإو «هءادتقا حص هب یدتقا

 احلاص ناك نم نيدتقملا نم مامإلا رجي يأ [(ط) .قوبسمو قحال نم ىلوأ فالختسالل كردملاو]:فلختساو
 هدي اعضاو ابدودحم هسفنب رخأتيو ءاسن ولو نيمومأملا ةالص تدسف ةأرما فلختسا ول يح «هناكم ىلإ ةمامالل

 مهتالص تلطب ملكت ولو «ةراشإلاب لب مالكلاب فلختسي الو «نونظلا هنع عطقنيف فعر دق هنأ مهوي هقنأ ىلع

 ام دجسملا يفو ءءارحصلا يف فوفصلا زواجي مل ام فلختسي نأ هلو «هيلي يذلا فصلا نم مّدقيو «كلامل افالح

 ۷٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ناتياور مامإلا ةالص يقو «موقلا ةالص تلطب لكلا زواج نح فلحختسي مل ولو «هنم جرخي م
 - دعب الإ مقي مل ولو ءامامإ نوكي نأ يونيو «دجسملا نم هحورح لبق هماقم موقي نأ ةفيلخلل يغبني فلختسا اذإ مث



 ةالصلا يف ثدحلا باب 1۰۲ ةالصلا باتك

 هيلع يمغأ وأ ملتحا وأ رح وأ ثدحلا نظب دجسملا نم جرح نإو ,ةءارقلا نع

 يلصملا ف ب هيلع يشغ اهيف مان نأب ةالصلا يق انونحم راص

 تف ملكت وأ هدمعت نإو «ملسو أضوت دهشتلا دعب ثدح هقبس نإو «لبقتسا
 ةلاحلا هذه يف هردق دعق ام دعب يأ يلصلا س

 0 ا ا ا م مميتم ىأر نإ تلطبو ,هتالص

 (ئيع «حتف) .مهتالص تدسف فوفصلا ةزواحب وأ جورخلا =

 ةالصلا يف امهوحنو بعتلا وأ لجخلا ةءارقلا نع مامإلا عنم يأ ءردصلا قيضو يعلا :رصحلا :ةءارقلا نع

 ,عكري نأ هيلع أرق نإف ءةالصلا هب زوجت ام ردق أرقي مل اذإ اذه ءامهل افالخ ةفينح يبأ دنع زاج ادحأ فلختساف

 (ئيع «حتف) .ًاعامجإ زوجي ال هفالختساف ًايمأ راصو نآرقلا ىسن اذإ اذكو ءاعامجإ فالختسالا زحي ملو
 هذه يف ةالصلا يأ ] :لبقتسا 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .ثدحي مل هنأ ملعف «ثدحأ هنأ نظ نأب :ثدحلا نظب

 دجسملا نم جرخي مل ول ىح «ةرورض ريغ نم ريثك لمع هنألف ؛دجسملا نم جورخلا يف امأ [(ط) .اهلك روصلا
 مدقت ولو ءدجسملا مكح هل ءارحصلا يف فوفصلا ناكمو ا لم ف و «هتالص نم يقب ام يلصي

 هيف ربتعي هنأ :دمحم نعو «ةرتسلا دحلاف ةرتس هيدي نيب ناك نإف «هفلخ فوفصلا ردق ربتعي ةرتس همت نكي م و همادق

 ناك نإو ءروكذملا دحلا زواجي مل نإو هتالص لطبت فلختسا نإو «ةرتس همن نكي مل اذإ امك هفلخ فوفصلا ردق

 اذكو ءامغإلاو مالتحالاو نونجلا يف فالختسالا زاوج مدع امأو «بناح لك نم هدوجس عضوم ربتعي ادرفنم
 (ييع «حتف) .اهيف ءانبلا زوجي ال اذكو «دوحولا ةردان امألف ؛دمعلا ثدحلاو ةهقهقلا

 بحاو ميلستلا نأل [(ع) .هتالص دسفت يعفاشلا دنعو «هب ٍتأيف مالسلا الإ هيلع قبي مل هنأل| :ملسو أضوت

 ًاضوتي مل يل قب تيوتا قيام روف ىلع وصور "رحبلا" يف طرتشاو ءاميرحت هرك لعفي مل ولف «هب ٍينأيل ًاضوتيف
 (حتف) .مهب ملسي نم فلختسا امامإ ناك نإو «بحاولا ةماقإل امتداعأ بجوو مالسلا هتاف هدعب فانع. ىتأو اروف

 يقب اغإو «ضئارفلا نم ءيش هيلع قبي مل هنأل] :هتالص تمت .مالسلا لبق دهشتلا دعب ثدحلا يأ :هدمعت
 ذإ ؛ةحصلا مامتلاب دارملاو ۷٠/١([ :قئاقحلا زمر) .اضيأ يعفاشلا فالح هيفو «دحو دقو هدنع هلعفب جورخلا
 هكاردتسا نكمب ال يذلا بحاولا يأ «مالسلا كرتب اهيف راق صقنلا اذهو ءاهنم ابحاو هكر تل ةصقان امنأ كش ال

 لدب "تحص" :فنصملا لاق ولو «ميرحتلا ةهارك عم تيدأ ةالص لك مكح هنأل ؛اقداعإ هيلع بجيف «هدحو

 (حتف) .هدنع ضرف وهو «مالسلا ظفل هكرتل ؛هتالص حصت ال :يعفاشلا لاقو عىلوأ ناكل "تمت"

 يأ ءاهنم ىلوأ هذهو «ةيرشع انثالاب ةبقلم "روذعملا رذع لاز وأ" ىلإ ةيتآلا لئاسملا عم ةلأسملا هذه :مميتم ىأر نإ

 ناك ول هنأل ؛ديفي ال ءاملا ةيؤر دنع ةالصلا نالطبل مميتملاب هدييقتو .دهشتلا ردق دعق ام دعب ءاملا مميتملا ةيؤر

 نإ تلظبو لاق قلو «هردف ممل ةا عاملا ةؤلصو هله تلطب هال جميلا 2 ع ىلصي ًائضوتم
 ۷٠/١[ :قئاقحلا زمر] .لكلا لمشل "ءام هب يدتقملا وأ مميتم ىأر



 ةالصلا يف ثدحلا باب 1۰۴۳ ةالصلا باتك

 ٍراع دجو وأ «ةروس ّيمأ ملعت وأ ,ريسي لمعب هيفخ عزن وأ ءهحسم ةدم تمت وأ ام

 وأ حفلا يف سمشلا تعلط وأ ا فلختسا وأ ,ةتئاف ركذت وأ ,مؤم ردق وأ 0

 ةعساتلا ةنماثلا ةعباسلا دوجسلاو وکلا ىلع ةسداسلا

 0 ن0 و قعمملا ل ل تدر اد
 رشع ةيناثلا رشع ةيداحلا نيلوقلا فالتحا ىلع ةرشاعلا

 نوكي نأ طرب ارفاسع وأ اهيقم ناك ءازسإ :هحسم ةه اط لاس للغ رتو فرش فاك ءا

 ؛لطبت ال هل ًادحاو نكي مل نإو «ءاملل ادجاو ناك اذإ ام. يعليزلا هديق [(ع) .لئاسملا نم ةيناثلا هذهو ءءاملل ًادحاو

 وه حيحصلا نكل «مدقلا ىلإ ىرسي قباسلا ثدحلا نأل ؛لطبت :ليقو «مميتلا نم امهل ظح ال نيلحرلا نأل

 «ةراهط ريغ نم عرش هنأكف «عورشلا ىلع قباسلا ثدحلا رهظي امنإو ءثدحب سيل ةدملا ءاضقنا نأل ؛لوألا

 فلت فخي مل نأب ديقم حسملا ةدم يضع. ةالصلا نالطب مث «يئبي ال هنإف ءام دجوف ثدحأ اذإ مميتلاك راصف

 ت ی لاو «دوبلا نم هيلو

 يف هيبحاصو مامإلا نيب فالخلا ققحت نأل ؛هتينثت نم ىلوأ وهو «خسنلا ضعب يف ادرفم فخلا :هيفخ عزن وأ

 ولف :ريسي (حتف) .ريثك لمع هنأل ؛نيفخلا عزن ىلع فقوتي ال - ريسي لمعب ناك ثيح - همدعو نالطبلا

 (ط) .قافتألاب هتالص تمت ريثك لمعب

 :قئاقحلا زمر) .عامسلا درجمم وأ ركذتلاب امإ ءةالصلا هب زوجت ام ملعتف ةءارق ريغب اهالص دق ناكو] :ةروس

 اذإ اذه «يفكت ةيآلاف ةفينح يبأ دنع امأو ءامهوق ىلع وه وأ «ةيآلا امي دارملاو ًاقافتا عقو "ةروسلا" ديق 0

 زمر] .لطبت ةماعلا دنعو «هتالص لطبت ال :ليق دقف ئراق فلح ىلصي ناك اذإ امأو ءادرفنم وأ ًامامإ ناك

 تمت ةقيقح مّلعت ول يح < ءاهظفحف ةيآ هدنع نم أرق نأب وأ ءركذتلا ةروسلا ملعتب دارملاو 7١/١[ :قئاقحلا

 (ييع «حتف) .ريثك لمع ةقيقح ملعتلا ذإ ؛هعنص دوجول ؛هتالص

 وأ هعبر نكلو نكي مل وأ ءاهليزي ام هدنعو تناك وأ ءةعنام ةساحب هيف نكي مل و «هتروعل ارتاس نوكي نأب :خإ دجو وأ

 .همدعك هدوجو ناكف «رهاطلاب رتسلا هب رومأملا نأل ؛لطبت ال اسحب هلك ناك وأ لقأ رهاطلا ناك ولف ءرهاط هنم رثكأ

 «ثدحأ ام دعب :فلختساوأ .بيترت بحاص وهو ةعس تقولا ينو «همامإ ىلع وأ هيلع :ةتئاف ١/١[ :قئاقحلا زمر]

 ةحصل طرش تقولا نأل ؛امي ديق امنإ :ةعمجلا يف .حصألا وهو «ريثك لمع هسفن يف فالختسالا نأل ؛داسف ال :ليقو

 نع ةملك :ءرب نع (نيكسم) .لطبت ال امف ءرهظلا ةالص يف رصعلا ةالص تقو لحد اذإ ام فالخب «ةعمجلا ةالص

 .قافتالاب لطبت م ءرب نع ال تطقس ولف «ليلعتلل

 «تمت امهدنعو «ةفينح يبأ لوق اهلك لئاسملا هذه يف ةالصلا نالطبو «يناثلا تقولا يف دعي مل نأب :لاز وأ

 ةضاحتسملا تأضوت نأب :روذعملا رذع .في امهوقبو ءامهل ًافالخ هدنع هعنصب اهنم جورخلا ضارتفا اهيف لصألاو

 = ديعتو «سمشلا بورغ ىلإ عاطقنالا مادو «مدلا عطقناف دهشتلا ردق تدعقو ءرهظلا يف تعرشو «ناليسلا عم



 ةالصلا يف ثدحلا باب ل ةالصلا باتك

 يفانملاب كسفتو ر اكردم 0 مامإلا ةالص متأ ولف «قوبسملا فالختسا حصو

 م وقلا عم ناک كردم يأ ۾ ةفيلخلا قوبسملا ثدحلا هقبس يذلا مامإلا

 للا ب را اإ ىدل همامإ ةهقهقب دسفت امك موقلا تود هتالص
 قوبسملا ةالص دسفت ال قوبسملا ةالص

 ءرشع انثا يهو «لئاسملا هذه يف ةفينح يبأ دنع ةالصلا تلطبو .تاولصلا لالخ يف عطقنا ول امك «هدنع رهظلا =

 دعب ضراوعلا هذه ضارتعاف ةفينح يبأ دنع ضرف يلصملا لعفب ةالصلا نم جورخلا نأ ىلع ءانب ؛تمت امهدنعو
 نم جورخلا امهدنعو ءانه اذكف اهدسفت اهئانثأ يف تضرتعا ولو «ةالصلا ءانثأ يف اهضارتعاك ميلستلا لبق دهشتلا

 اذكف ةالصلا دسفت ال هدعب تضرتعا ولو «ميلستلا دعب اهضارتعاك ةلاحلا هذه يف اهضارتعاف «ضرفب سيل ةالصلا

 وأ «سمشلا تعلط وأ «ةتئاف ركذت :لئاسم ثالث يف الإ الفن بلقنت ال لئاسملا هذه يف ةالصلا تلطب اذإ مث ءانه
 مميت. متوملا ئضوتملا ةلأسم دازيو «"ناكرألا ىلع ردق اذإ" :"يواحلا" داز «ةعمجلا يف رهظلا تقو جرح

 ءاملا نم دجو ول ام دازي اذكو «كلذك ءاضقلا يف ةهوركملا تاقوألا لوحدو ديعلا ف سمشلا لاوز نأ رهاظلاو

 (حتف ,نيكسم) .هيف ىلص يذلا بوثلا ةساحب هب ليزي ام
 قوبسملا اذهل يغبنيو »اك ردم مدقي نأ مامإلل ىلوألاو مامإلا ةالص لوأ كردي مل يذلا يأ :قوبسملا فالختسا
 مالسلل اكردم مدقو رحأت مالسلا عضوم ىلإ ىهتنا اذإف «مامإلا هيلإ ىهتنا ثيح نم أدتبي مدقت ولف «مدقتي ال نأ

 مامإلا غارف دعب هيلع يقب ام هتيب يف ىلصو لوألا مامإلا ًاضوت نإف «هيلع يقب ام يضقيف وه موقي مث «سانلاب
 ؛مامإلا ةالص مامتإ ىلع ردقأ هنأل ؛كردملا ميدقت ةيولوأب انلق امنإو «دسفت هغارف لبقو «هتالص تمت يناثلا

 نمو «"نينمؤملا ةعامجو هلوسرو هللا ناخ دقف «هنم ىلوأ وه نم هتيعر يقو المع اناسنإ دلق نم" :اككلع هلوقلو
 هاا بع كنغر ماه ةؤوسلاو ةئافلاب انهض نك ر را هكر اقويسم ناك اذإ هنأ فول ماكحأ

 نأب موقلا الو مامإلا ةالص ةيمك قوبسملا ملعي مل نإو ءاهرخآ دمحم دنعو «هتالص لوأ يضقي امهدنع هنأل ؛طقف

 توليف. غار ىلإ دورت لب موقلا عاج الور ةة هداه ماو ماق دتر ر ما اع نيق وبسم لكلا ناك
 (حتف «نیکسم) .اطايتحا ةعكر لك ىلع ةفيلخلا اذه دعقيو ءانادحو مهيلع ام

 دسفملا نأل ؛قوبسملا ةالص يأ :هتالص 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .دجسملا نم جورخلاو مالكلاو كحضلاك :يفانملاب

 مامإلاو ءاضيأ موقلا ةالص دسفت :فسوي وبأ لاقو :موقلا نود 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .هتالص لالخ يق دحو

 ناص ست, ايدقتم راض قلاش ال هال «خضالا رهو تمت عرقي لل .نإو.«ةيالص مشت ل عرقا نإ لوألا
 غارف لبق هدارفنا نأل ؛هتالص دسفت ةفيلخلا غارف لبق هلزنم يف هتالص نم يقب ام ىلص ول اذهلو «هتالص داسفب

 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .زوحي ال مامإلا

 داسف يف رثؤي ال نألف «هنم ردص هنأ عم مامإلا ةالص يف رثؤي مل ضراعلا نأل ؛دسفت ال :الاقو :هماتتخا ىدل

 يدتقملا يف دسفيف «مامإلا ةالص نم هيقالي يذلا ءزجلل دسفم هنأ :ةفينح يبألو «ىلوأ هنم ردصي ملو قوبسملا ةالص

 = «ءانبلا ىلإ جاتحي قوبسملاو «هرضي ال ءزجلا كلذ داسفف ؛ناكرألا ءاهتنال ءانبلا ىلإ جاتحي ال مامإلا نأ الإ «هلثم



 ةالصلا يف ثدحلا باب 1۰٥ ةالصلا باتك

 اعكار ركذ ولو ءامهداعأو ىبو ًاضوت هدوحجس وأ هعوكر 2 كنا ولو ,همالكو

 ةن الب فالختسالل دحاولا مومأملا نّيعتو ءامهدعي مل اهدجسف ةدجس ًادجاس وأ

 :قئاقحلا زمر] .لابقتسالا همزلف ءدساف دسافلا ىلع ءانبلا نأل ؛هيلع يقب ام ءانب نم هعنمي ءزجلا كلذ داسفف =

 قوبسملا نأ ملعاو ءاقافتا لكلا ةالص تلطب دوعقلا لبق لصح ول دمعلا ثدحلا نأل ؛ماتتخالاب ديقو[]١

 وهسب دوجسلا همزلي :ثلاثلاو «هب ىدتقي ال :يناثلاو «يدتقي ال :لوألا :عضاوم ةعبرأ يف الإ يضقي اميف درفنم

 (حتف ءئيع) .قيرشتلا تاريبكتب ينأي :عبارلاو «هوهس يف هرضحي مل نإو همامإ
 77/١[ :قئاقحلا زمر] .دسفم ال عطاق دجسملا نم جورخلاو مالكلا نأل ؛اعامجإ ةالصلا رخآ يف دعق ام دعب :همالكو

 ءادأب اديرم هسأر عفر اذإ امأ ءادألل اديرم امهنم هسأر عفري مل ام يأ [(ع) .لبقتسي يعفاشلا دنعو «هتالص ىلع] :ىنبو

 نيذللا دوجسلاو عوكرلا يأ ] :امهداعأو 77/١[ :قئاقحلا زمر] .ناتياورف ءادألا دري ل ولو «دسفت لب نبي الف نكر

 [(ع) .هتالص دسفت امهدعي مل ولو «دحوي ملو طرش ةراهطلاب نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا نأل ؛ابوجو امهيف ثدحأ
 مت نإو فسوي يبأ لوق ىلع امأو «دحوي ملو لاقتنالاب نكرلا مامتإ نألف ؛دمحم لوق ىلع امأ ءآلوأ لعف اع دادتعالا مدعل

 (حتف) .تدسف امهدعي مل ول ىح ةراهطلا ريغب اممل ققحت الو «هدنع ضرف ةسلجلاو ةموقلا نأ الإ
 ؛هب ديق :ادجاس وأ اعكار .هسأر عفري نأ ريغ نم هدوجس وأ هعوكر نم طحناف ةيبلص ةدجس هيلع نأ :ركذ

 هنأل ؛ةدجسلاب ديقو «ةيوالتلاو ةيتالصلا معف «ةدجسلا قلطأو «ةدعقلا داعأ اهدجسف ةدعقلا يف اهركذت ول هنأل

 فالخب دوعقلا عفر يف ةيتالصلاك ةيوالتلاو ؛عوكرلا داعأ اهيلإ داعف ةروسلا أرقي مل هن أ عوكرلا يف ركذت ول

 (حتف) .طقف دهشتلا عفرت اُهِإف ,ةيوهسلا

 ةالصلا لاعفأ يف بيترتلا نأل [(ع ط) .امهديعي نأ لضفألاو هيف ناك يذلا دوجسلاو عوكرلا يأ ] :امهدعي م

 «طرش ةدعقلا وهو ادحتم عرش اميف بيترتلا ةاعارم نإف «دحتملا فالخب طرشب سيل - ارركم عرش ام يف يأ -

 ضقانت دقف «ةداعإلا ىلع صن ثيح يفاولا يف هركذ امل فلاخم ةداعإلا مدع نم انه فنصملا هركذ ام :لاقي ال

 وه امل رظنلاب يقاولا يف هركذ امو بوحولا مدعل رظنلاب ةداعإلا مدع نم زنكلا يف هركذ ام :لوقن انأل ؛هالوق

 بيترتلا بوحو نأب يفاكلا يف فنصملا باحأو «بيترتلا بحاو كرتل ةداعإلا بوجو يغبني ناكو «لضفألا

 ةالصلا بحاو كرت امأو «تئاوفلا بيترت نايسنلاب طقسي يذلا نأب رحبلا يف هيف رظنو «نايسنلا رذعب طقس

 ةداعإلاو «ةداعإلا عم ولو وهسلل دجسيف وهسلا دوجسب بجومف ًارركم عرش اميف بيترتلا ةاعارم هنم يذلا

 ٠ (حقف) .عوكرلا ةداعإ همزلي هنأ فسوي يبأ نعو «نكمملا ردقلاب ةبترم لاعفألا عقتل :لضفأ
 ولف :ةين الب (ع).هيلإ ةمامإلا لوحتل ؛ةتالض ي هعم لخد مامإلا أضوت اذإف ءمحازملا مدعل مامإلا نم :فالختسالل

 ةمامإلا نأل ؛طقف يدتقملا ةالص تلطب الإو ءاعامجإ مامإلا ةالص تلطب ةأرملاو يبصلاك حلاصلا ريغ فلختسا

 = هتمامإ ىلع وهف جرخي مل اذإو ,دجسملا نم مامإلا جرح اذإ اذهو «مامإ الب يقبف «هتيحالص مدعل هيلإ لوحتت مل



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ٠5 ةالصلا باتك

 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب
 نايب يف باب اذه ١ ف ك

 مجو نم هئاكب عافتراو هوأتلاو «,نينألاو انمالك هبشي امم ءاعدلاو يلكتلا ةالصلا دسفي

 فورح هب لصح نإ هوأ :لوقي نأ وهو اهدسفيو ج 73

 ضرتفملا فلخ لفتنملاو سرخألاو يمألاو ىثنخلا مكحو «حص هناكم ىلإ داعو دجسملا يف ًاضوت ول بح =
 ءالوأ مامإلا همدق اقلطم امامإ راص لحر الإ هفلخ نكي ملو مامإلا ثدحأ نإ هنأ ةلأسملا ةروصو «يبصلا مكحك

 (حتف) .هيلإ ةمامإلا لوحتل ؛هتالص يف هعم لحد مامإلا أضوت اذإف ءال وأ هسفن مامإ نوكي نأ ىون

 ضراوعلا يف عورش [(ع) .اهفصو ىلإ عحرت ةهاركلاو «ةالصلا تاذ ىلإ عحري داسفلا] :خلإ دسفي ام باب
 (حتف) .اهعفد ىلع دبعلا ةردق مدعل ؛ةيضراعلا يف منأ األ ؛اهمدقو «ةيوامسلا نم غارفلا دعب ةيرايتخالا
 وأ نيفرحي قطنلا وه ملكتلا نم دارملاو ءوهسلاو ةوالتلا دوجس لمشيل ؛اضعب وأ تناك الك يأ :ةالصلا دسفي

 ءاوس «هل ءاجه ال توص هنأل ؛دسفت ال ارامح قاس وأ ةره وأ ابلك بطعتسا ولو ءارمأ "ع "و ا مهفم فرح
 مالك هناسل ىلع ىرجف «ةءارقلا دصق نأب ائطخم وأ ةالصلا يف هنأ ايهاس سانلا مالك دصق نأب ايهاس ملكتلا ناك
 دنع الا ةروضلا نأ نالا و يملا ني قرقلاو اات وأ ةذلتضلا هنآ ااغ دلا ةف ناب ادفاعوأ نالا
 نيب قرفلاو ءارايست يمس ديدح بسك دعب الإ ال وأ ا الوهذ يمس ءاش تقو يأ ةظحالملا هنكمي ناك نإ لقعلا

 .باعتإ دعب هيبنت وأ هيبنتلاب الإ هبنتي ال ام أطخلاو ؛هبحاص هل هبنتي ام وهسلا نأ أطخلاو وهسلا
 "هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىمأ نع عفر" :كتلَع هلوقل ؛نايسنلاو أطخلا يف دسفت ال :يعفاشلا لاقو

 لزن يح ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو هبحاص لحرلا ملكي «ةالصلا يف ملكتن انك :لاق هنأ مقرأ نب ديز ثيدح :انلو

 هذه انتالص نإ" :8ع لاقو «مالكلا نع انيفو «توكسلاب انرمأ «(۲۳۸:ةرقبلا) 4 نيتناق 7 اوموقوإل :ىلاعت هلوق

 ناك اذإ اهدسفي ال اضيأ دمعلا :كلام نعو «مثإلا عفر هاور امم. دارملاو «"سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال

 ؛ةيندم يهو مالكلا مرح ام يلا ةيآلاب خوسنم هنأ :هنع باوجلاو «نيديلا يذ ثيدحب الالدتسا ؛هتالص حالصإل

 (حتف) .اعامجإ ةيندم يهو «ةرقبلا نم األ

 مهللا ءابوث ئسبلأ مهللا :هلوقك :انمالك (نيكسم) .ادماع وأ ايسان ًانطخم وأ ًايهاس ناك ءاوس اقلطم :ملكتلا

 زمر] .هآ :هلوق نع لصاحلا توصلا وهو :نينألاو ۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .دسفت ال يعفاشلا دنعو «ةنالف يحوز

 كلذ وحنو ضرمو توم نم هيذؤي ام لك نم ناسنإلا بيصي ام ةبيصملاو «ضرملا عحولا :عجو نم 77/١[ :قئاقحلا
 :فسوي يبأ نعو «ةيزعتلا نم "نوزعف باصم انأ" :لوقي هنأك راصف «هلام وأ هسفن يف ةبيصم وأ هندب يف ضرم نم يأ

 ًاليقث ناك نإو «عطقي ني ضرملا ناك نإ :دمحم نعو ءال الإو «هتالص عطقي هنع عانتمالا نكمي ناك نإ :لاق هنأ

 ران وأ ةنج ركذ نم وأ عحو نم ناك ءاوس دسفت ال "هآ" نأ :فسوي يبأ نعف ران وأ ةنج ركذ نم ناك نإو ءال

 "فت"و"حأ":وحن دسفت ال امهدحأ وأ نيدئاز نيفرح ىلع تلمتشا نإ ةملكلا نأ هدنع لصألاو ءامهيف دسفت "هوأ"و
 (نيكسم «حتف) ."هاسنت مويلا" :مهوق يق اهوعمج دئاوزلا فورحو «دسفت نييلصأ اناك نإو «"فأ"و
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 سطاع باوجو رذع الب حنحدتلاو ران وأ ةنج ركذ نم ال «ةبيصم وأ
 و دسفت ال

 TT باوجلاو ,همامإ ريغ ىلع هحتفو "هللا كمحر ي'"ب
 يدتقملا يأ

 يأ :رذع الب حنحنتلاو 77/١[ :قئاقحلا زمر] .ةالصلا يف دوصقملا وهو ءعوشخلا ىلع لدت األ :ران وأ

 «فسوي يبأ دنع ال امهدنع دسفي مضلاو حتفلاب "خأ" وحن فورح هب رهظ نإ توصلا نيسحتل ناك لب «رارطضا الب

 م د عر ب ما اسما ال محلا
 ةءارقلا نم ريصيف «ةءارقلا حالصإل هلعفي هنأل ؛كلذكف توصلا نيسحتل حنحنتلا ناك نإ :"مالسإلا خيش

 وام ا ورا ول وا ل م

 لاق اذلو «سانلا مالك نم هنأل ؛دسفت "هللا كمحري" :هتالص يف رحآ هل لاقف ءلحر سطع نإ يأ :سطاع باوجو
 سطاعلا باوج لعجف «"سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ" :مكحلا نب ةيواعم وهو «هلئاقل الع

 لاق ول هنأل ؛سطاع باوحي ديق امئإو ءافرع باوحب سيل هنأل ؛دسفت ال "هلل دمحلا" :عماسلا وأ سطاعلا لاق ولو «هنم
 امك «سانلا مالك نم ربتعي مل هريغل ًاباطخخ نكي مل امل هنأل ؛رضي ال هسفن بطاخو "هللا كمحري" :ةالصلا يف سطاعلا
 .مهمالك نم ناكف سانلا تابطاخ يف يرحي هنأل :هللا كمه ري (نيكسم «حتف) .رخآ ءاعدب اعد ول

 أرقي مل ام دسفت ال همامإ ىلع حتف نإو ءدسفت ال ميلعتلا نود ةءارقلا دارأ نإو «هميلعت دارأ اذإ اذه :خلإ هحتفو

 حيحصلاو «حتافلا ةالص دسفت :ليق هيلع حتفف لوحت وأ أرق اذإ امأ ءىرخأ ةيآ ىلإ لوحتي مل وأ ةالصلا زاوج رادقم

 نم حتفي نأ يدتقملل يغبني الو «دسفت ال نأ حيحصلاو هتالص دسفت :ليق «هنم مامإلا ذحأ ولو «لاحب دسفت ال نأ

 لقتني الإو «ةالصلا هب زوجت ام ردق أرق نإ عكري لب «حتفلا ىلإ مهئجلي ال نأ مامإللو ءةعاس نم ركذتي اعرف ةعاس
 :يبأل لاق لء هنألو ؛ركذ ام ىلإ ىرت الأ ليلدلا ةهج نم رهاظلا وهو «بحتسملا ردقلا أرق نإ :ليقو «ىرخأ ىلإ
 مامإب يدتقملا حتف لمشي "همامإ ريغ ىلع" :هلوقو ,"ةحتافلا" دعب "نينموملا" ةروس تناك اأ عم "يلع تحتف اله"
 .ناك صخش يأ ىلع درفنملاو مامإلا حتفو هدحو ىلصملا ىلعو «ىلصملا ريغ ىلعو «ىرحأ ةعامج مامإ ىلع

 (نيكسم) .اباوج عقي هنأل رفح تدع هرعت و[ اسلا ى رغلا تاك هار الطف :همامإ ريغ (حتف ,نيكسم)

 دنعو «فالح الب دسفت ال ةالصلا يف هنأ مالعإ هب دارأ اذإ امأو «باوجلا ةدارإب دسفت يأ :خلإ باوجلاو

 مالعإ هب دارأ اذإ ام ىلع ًاسايق هتميزعب ريغتي الف هتغيصب ءانث هنأل ؛ال وأ باوجلا هب دارأ ءاوس دسفت ال :فسوي يبأ
 نوكي هباطح هب دارأو "انعم بكرا نب اي" :لاق نم نإف «ملكتملا دصق ىلع نبم مالكلا نأ :امهو «ةالصلا يف هنأ

 ةدارإ يف هتالص دسفت نأ سايقلا ناكو «لاؤسلا يف ام ةداعإ مظتني باوجلا نألو ؛نآرقلا ةءارق ال ادسفم امالک

 فالخلا اذه ىلعو «هريغ هيلع ساقي الف "حبسیلف هتالص يف ءيش هبان نم" :## هلوقل هانكرت انکل ًاضيأ مالعإلا

 .حيحصلا يف فالخلا اذه ىلع عاحرتسالا اذكو «هرسي وأ هبجعي امج هريخأ نم هب باحأ نأب «حيبستلاو ديمحتلا

 - ليق نأب هريغ رمأ لثتما ولو ءدسفت "نيمآ" :لاقف هيلع وأ دحأل ىعد وأ لمسبف حطسلا نم ءيش طقس :ع ورف
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 فا٠ 5 7

 ةعكر دعب رهظلا اي عوطتلا وا رصعلا حاتتفاو «هدرو مالسلاو "هللا الإ هلإ هل"ب

 سانلا مالك هنأل مالسلا

 2 تلاع هاجت هبا عباق اباه هال هيف عصب قة هلع ما هاك هع عاق هاو ف .هبرشو هلكأو .فحصم نم هتءارقو ,رهظلا

 يلصملا يأ ًاضيأ اهدسفي يأ

 (حتف «نيكسم) .هيأرب مدقتي مث ةعاس ثكحي لب ءتدسف هل عسوف دحأ فصلا ةحرف لحد وأ مدقتف «مدقت :هل =

 (نيكسم) .هباوحج ديري هللا الإ هلإ ال :لاقف ؟رحآ هلإ هللا عمأ :هيدي نيب ليق نأب : "هللا الإ هلإ ال"ب

 وحرص امل ؛ةالصلا مالس ال «ةيحتلا دصقب هيلع ملسيو ًارضاحا بطاخملا نوكي نأب ةيحتلا مالس يأ :مالسلاو
 يف ام هيلع لديو «مامإلا عم قوبسملا ملس ول اذكو ءدسفت ال ايهاس ةيعابرلا يف نيتعكرلا سأر ىلع ملس ول هنأ

 ءايسان ال يأ ءادمع ناك نإ دسفمف ةالصلا نم جورخلا وهو مالسلا امأو e :"رهنلا"

 در اذإ امأ «ناسللاب مالسلا درب دارملاو «"مكيلع" ظفل الب ولو دسفم هنأ ىلإ ةراشإ "مالسلا" ظفل قالطإ يفو

 ئراقلاو يلصملا ىلع مالسلا هركيو «دسفت ال "معن" وأ "الكب" هسأرب ًاموأف "اذه ديحأ" :هل ليق وأ «هديب

 سردملاو نذؤملاو ملعلا يف ثحابلاو ءاضقلل سلاجلاو هقفلا رركمو امه عماسلاو بيطخلاو ثدحملاو ركاذلاو

 طوغتي وه نمو ةروعلا فوشكمو رفاكلاو هلهأ عم عتمتي نم و هوحنو جنرطشلاب بعاللاو ةاتفلا ةيبنجألاو
 (حتف) .يزغلا خيشلا اهمظنو ريطلا ريطمو ينغملا ذاتسألاو لكآلاو
 :مالكلا ريدقتو «"رهظلا ال" :هلوقو «"عوطتلا وأ رصعلا حاتتفا" :هلوق امهو «نيئيشل فرظ :رهظلا ةعكر دعب

 يأ :ةعكر ۷٤/١[ :قئاقحلا زمر] ."رهظلا ةعكر دعب رهظلا حاتتفا ال ءرهظلا ةعكر دعب عوطتلا وأ رصعلا حاتتفاو"

 ةعكر ىلص ام دعب رهظلا حاتتفا ال ءرهظلا ضقن ةديدح ةريبكتب عوطتلا وأ رصعلا حتتفا مث رهظلا نم ةعكر ىلص

 (نيكسم) .ةعكرلا كلتب ئرتجي ال هناسلب ولو هبلقب ىون اذإ ةعكرلا كلتب ئزتجيو «يه يهف هنم
 [(ع) .باتكلا لهأب هبشت هنأل ؛هركي هنكلو «ةدابع هيلإ رظنلا نأل ؛دسفت ال الاقو «ةفينح يبأ دنع] :فحصم نم

 هيدي نيب ًاعوضوم ناك ول اذه ىلعف ءريثك لمع هيف رظنلاو قاروألا بيلقتو فحصملا لمح نأل ؛ةفينح يبأ دنع يأ

 نم سيل ملعت فحصملا نم نقلتلا نأب مهضعب للعو «دسفت ال بارحملا يف بوتكملا أرق وأ بلقي الو لمحي ال وهو
 أرق اذإ ام نيب قرف الو «حيحصلا وهو «لاح لكب دسفيف «هريغو لومحملا نيب ةيوستلا بجوي اذهو «ةالصلا لامعأ

 ىلع هرصب عقو ول امأ ءامهفتم هرصبأ اذإ هلك اذهو ءالف الإو ءدسفت ةمات ةيآ أرق اذإ :ليقو ءاريثك وأ ًاليلق

 [۷ ٤/١ :قئاقحلا زمر] .ةهارك ريغب هئزجي :يعفاشلا دنعو ءدسفت ال فحصملا

 ام علتبا ولو «ةالصلا يئاني هنأل [عط «ع) .ريثك لمع هنأل ؛ًاريثك وأ ًاليلق ءايسان وأ ادماع] :هبرشو هلكأو
 علتباف ركسلا نم ءيش همف يقو ةالصلا يف عرش ولو «مفلا ألم نكي مل اذإ هتالص دسفت مل هنانسأ نيب نم جرح

 ءاهعلتباو همف يف هتوالح دجوف «عرش مث عورشلا لبق اركس لكأ ول ام فالخب «غضم نودب ولو دسفت اهنإف هبوذ
 - دسفملا ليلقلاب دارملاو موصلا فالخب ةركذم ةلاح ةالصلا نأل ؛موصلا يف ًايسان لكألا فالخب ءدسفت ال هنإف
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 ea a هعهتاو توكفا لإ رضاولاو
 ١ ي

 .مثأ إو ل

 ةثلاثلا ىف ّراملا ةيلصو

 رصختلاو ءعباصألا : و «ةرم دوجسلل الإ ىصحلا بلقو «هندبو ر هلع هركو
 هركو يأ ةركذ أ تاهوركملا يف عورش

 نم يقبو «ةمسمس ردق ولو دسفيف جراخلا نم هذخأي نأ الإ كلذ نود ام ال ءادعاصف ةصمحلا ردق غلب ام =
 وأ ءاضق الب نكرلا كرتو لسغلا وأ ءوضولا بجوأ ام لكو ءامغإلاو نونحجلاو بلقلاب دادترالاو توملا :تادسفملا

 هجو نم تدسف هجو نم تزاح اذإ ةالصلا نأ رافصلا مساقلا يبأ نع يكحو «يراقلا ةلزو رذع الب طرشلا

 طخب ةالصلا يف أرق :"تارمضملا" يفو «ىولبلا مومع اهيف سانلل نأل ؛ةءارقلا باب يف الإ ًاطايتحا داسفلاب مكحي
 (حتف «نييع) .ةزئاج هتالصف ءاحيحص أرقو داعأ مث ءشحاف

 طئاحلا ىلع وأ هيدي نيب :بوتكم ىلإ (ط و ع) .ريثك لمع هنأل ؛اريثك وأ ًاليلق ايسان وأ ادماع :هبرشو

 نكمي ال هنأل ؛ةصمحلا نود ام :هنانسأ ۷٤/١[ :قئاقحلا زمر] .نآرق ريغ بوتكملا ناك اذإ دمحم فالح هيفو

 (ع) .هنم زارتحالا

 ىلص ول هرصب عقي عضوم يف :ليقو «حصألا يف هدوجس عضوم يف رم اذإ مأي اهنإ هنأل :هدوجس عضوم يف
 امأ ءًادحتم رورملاو ةالصلا عضوم ناك اذإ اذهو «نيفصلا ردقب :ليقو ءاعارذ نوسمح :ليقو «عوضحو عوشخب
 دحسملا قو «ءءارحصلا يف سأب ال لحرلا ةماق لثم ناكدلاو ضرألا ىلع رمي راملاو ناكدلا ىلع يلصملا ناك اذإ

 يأ ىف ةرك ًاعارذ نيعيرأ نم لقأ يأ فص دجسملاو لاح امه نكي مل إو: هركي ال لاح امه ناك نإ
 يلصملا يدي نيب راملا ملع ول" :#ع هلوقل ؛راملا مثإو «ةثالث وأ نيفص ردق :ليقو «عرذأ ةثالث :ليقو «ناک ناكم

 (نيكسم) .ثالثلا لئاسملا يف هتالص دسفت ال يأ :ال (حتف) ."نيعبرأ فقول رزولا نم هيلع اذام

 كحلا :"ضيفلا" يف لاقو «سأب هب سيلف ههجو نع قرعلا تلسك ضرغب ناك ولف «ضرغ الب يأ :هثبع هركو
 :ةرم دوجسلل الإ (حتف) .ال الإو ,ةرم لك ق هيدي عفر نإ هتالص دسفي تارم ثالث دحاو نكر يف ةدحاو ديب

 (حتف) ."ةدحاوف ًالعاف دبال تنك نإف ءيلصت تنأو حسمت ال" :لاق الع هنأ بيقيعم نع ةتسلا بتكلا يف يور ال

 ىح اهدمو اهزمغ يأ :ةعقرفو (ع) .اهيلع ديزي ال ةرم هيوسيف دوجسلا نم هنكمي ال ىصحلا ناك نإ يأ :ةرم

 نبا لوقل «ةعقرفلاك كيبشتلا مكحو «"كعباصأ عقرفت ال" :ةتِفع هلوقل :عباصألا (ط) .اهكيبشت اذكو توصت
 قرفف ةالصلا يف هعباصأ كبش الجر 5 يبلا ىأرو ؛”مهيلع بوضغملا ةالص كلت" : عباصألا كيبشت يف هاف رمع

 يف راصتخالا" :ةتِلع هلوقل ؛اعرحت هرك يأ [(ط) .ةرصاخلا ىلع ديلا عضو وهو] :رصختلاو (حتف) .هعباصأ نيب
 (حتف) .بنجلا يف علض رحآو كرولا سأر مظع نيب ام يه ةرصاخلاو «"رانلا لهأ ةحار ةالصلا
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 «رذع الب عبرتلاو (هدیب مالسلا درو .هيعارذ شارتفاو و ,ءاعقإلاو ,تافتلالاو

 اضيأ هركي يأ هركي يأ

 DELE اا لذ نعت SAAC TE «هلدسو ,هبوث فكو .ةهرعش صقعو

 انني ةر عأ اضيأ هركي يأ

 رظن ولو «ةلبقلا ةهج نم ههجو جرخي ىح هقنع يولي نأ هنم هوركملاو ءلامشلاو نيميلا ىلإ رظنلا وهو :تافتلالاو

 0 ءط) .دسفم ردصلابو «هكرت ىلوألاو «هركي الف ةيولتلا ريغب ةرسي وأ ةنمي هنيع رخؤمب
 عضيو هردص ىلإ هيتبكر مضيو هيذخف بصنيو هيتيلإ ىلع دعقي نأ وهو [(ط) .بلكلا لثم سولجلا] :ءاعقإلاو

 ؛كيدلا رقنك رقنأ نأ :ثالث نع يليلخ ينامن" :رذ يبأ ثيدح يف دارملا وه اذهو «حصألا وهو «ضرألا ىلع هيدي

 هيمدق بصني نأ :هريسفت ين ليق امو «ةيميرحت هتهاركو «"بلعثلا شارتفاك شرتفأ نأو «بلكلا ءاعقإك يعقأ نأو

 يأ :هيعارذ (حتف ءصلختسم) .ةيهيزنت هتهارك نكل ءاضيأ هوركمف ضرألا ىلع هيدي ًاعضاو هيبقع ىلع دعقيو
 (نيكسم) .كلذ اه يغبنيف ةأرملا امأ ءلحجرلل دوجسلا يف امهطسب

 هنم بلط ول امك هسأرب يلصملا ةباجإب سأب الو ءاقلطم دسفم ناسللابو «سأرلاو ديلاب يأ :هديب مالسلا درو
 مهنأ هديب راشأف ؟'متيلص مك" :ليق وأ «"ال" وأ "معن"ب هسأرب ًاموأف ؟"ديجأ" :ليقو ءامهرد ىأر وأ ءيش

 (حتف) .هتالص دسفت مالسلا ةينب حفاص ولو «نيتعكر اولص
 «ضعب تحت اهضعب نيذخفلاو نيقاسلا لاخدإ وهو [دهشتلل دهشتلل ىوعقلا هنيبدتل راهيقازنألا ؛هركي يأ ] :خإ عبرتلاو

 هنأب ليلعتلاو ءاهيف دوعقلا ةنس كرتل اهحراح هركي الف ةالصلا يف هركو الاشو انيمي ضرألا ىلع امهعضوو
 اعبرتم اموی لكأي ناك هنأ نح «هلاوحأ ضعب يف هسولج يف عبرتي ناك ج يبلا نإف ؛يوقب سيل ةربابحلا سولج

 يف بف رمع سولج ناك كلذكو «ةربابحلا قالحأ نم اهزنم ناك وهو ."دبعلا لكأي امك لك" «يحولا هيلع لزنف

 ةالصلا ةلاح يف ىلوأ وهو «عبرتلا نم عضاوتلا ىلإ برقأ نيتبكرلا ىلع سولحلا نأ حيحصلاو ءاعبرتم تاع هدجسم

 (صلختسم) .رذعلا دنع الإ

 اهيف لدي مث ةالصلا لبق دبلتيل ؛غمصب وأ ةقرخب وأ طيخب هدشيو ةماه ىلع رعشلا عمجي نأ وه] :هرعش صقعو

 هسأر لوح هبئاوذ فلي نأ :هريسفت يف ليق [(ع) .ريثك لمع هنأل ؛هتالص دسفت ةالصلا يف هصقع ولو «كلذك
 .رعشلا صوقعم وهو لحجر يلصي نأ ىمن جء هنأ يور امل صقعلا ةهاركو د و لا

 لحخديو [(ع) .ريجت عون هنأل ؛دوجسلا دنع هفلخ نم وأ هيدي نيب نم هعفر يأ ] :هبوث فكو (صلختسم «حتف
 «ىذألل الإ هركي هنأ حيحصلاو ةالصلا يف بارتلا نم هتهبج حسم هركي الو «نيقفرملا ل

 كك هللا لوسر نأ فك سابع نبا نع يور امل ؛فكلا ةهاركو «لضفأ كرتلاو مالسلا لبق غارفلا دعب هب سأب الو

 نع ىف الع هنأ درو امل :هلدسو (هريغو حتف) ."بايثلا الو رعشلا فكأ الو عبس ىلع دجسأ نأ ترمأ" :لاق

 يف هيدي لحدي ملو فتكلا ىلع ءابقلا لعجي وأ هفارطأ لسريو هفتك وأ هسأر ىلع ءادرلا عضي نأ وهو «لدسلا

 (صلختسم) .ال وأ صيمق هتحت ناك ءاوس «هورکم وهو «نيمكلا



 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب ۱۹۱ ةالصلا باتك

 ىلع م 0 «قاطلا يف ox 0 مامإلا مايقو .ةينيع ضيمغتو ‹«بژاغتلاو
 اضيأ هرکی هرکی ال ي

 SEE a «ریواصت هيف بوث سبلو كفو «ناكدلا
 ًاضيأ هركيو يأ

 ءاقلطم يأ [(ط) .اهجراخو ةالصلا يف هوركم وهو «هجوتلاب لخيو «ءالتمالاو لسكلا نم هنأل] :بؤاغتلاو

 ةنسب هتفش ذحأب ولو عاطتسا ام مظكيلف بؤاثتلا هبلغ نإف "بؤانتلا هركيو ساطعلا بحب هللا نإ" :اككلع هلوقل
 «ةرورضل الإ ةهوركم ةيطغتلا نأل ؛هرك هتفش ذخأ نم انكمتم هديب همف ىطغ ول يح «هديبف الإو هنكمأ نإ

 (حتف) .لسكلا نم هنأل ؛اضيأ يطمتلا هركي اذكو

 وضع لك نألو ؛ةنسلا هذه كرت ضيمغتلا يفو ءدوجسلا عضوم ىلإ هرصب يمري نأ ةنسلا نم نأل :هينيع ضيمغتو

 ثيح اهعطق هلغش نإف «حيرلا وأ امهدحأ وأ نيثبحألا عفادي وهو يلصي نأ اضيأ هركيو «نيعلا اذكف ةدابعلا نم ظحوذ

 نأ يور امل :هينيع (حتف) .رثكي نأ الإ دسفت الو همكب وأ ةحورمم. هسفن ىلع حوري نأ هركيو «ةعس تقولا يف ناك

 هبشتلا نم هيف امل ؛بارحلا وهو قاطلا يف يأ :مامإلا مايقو (صلختسم) .ةالصلا يف نيعلا ضيمغت نع ىف التل يبلا
 75/١[ :قئاقحلا زمر] .مدقلا وه ربتعملاو «بارحلا جراح ًامئاق ناك اذإ :هدوجس ال .باتكلا لهأب

 نوصخي باتكلا لهأو ءراسيلاو نيميلا لهأ ىلع هلاح هابتشال وأ باتكلا لهأب هبشتلا نم هيف امل :قاطلا يف

 هفلخ نمي دجسملا قاض ول هنأ :"سينجتلا" نع لقن اذهو ؛رذعلا مدع دنع ةهاركلا هذهو «عفترملا ناكملاب مامإلا

 وهو «عارذلا ردق :ليقو «ةماق ردق عفترملا عضوملا وه :ناكدلا (نيكسم «حتف) .قاطلا يف همايقب سأب ال

 (ع) .افود اهب سأب الو «حيحصلا

 يف هركي ال مهضعب هعم ناك اذإو «مامإلاب ءاردزالا نم هيف امل ؛طقف ناكدلا ىلع موقلا مايق يأ ] :هسكعو

 بارحلا يف وأ ضرألا ىلع مامإلاو فوقولا ىلع اوماق ولف ءديعو ةعمجك رذعلا مدع دنع يأ [(ع) .حيحصلا

 مايقلا هركو «غيلبتلا وأ ميلعتلا ةدارإ رذعلا نمو «حصألا يف موقلا ضعب هعم ناك ول امك «هركي ال ماقملا قيضل
 هركيو «ىلوأ هكرت :اننامز يف اولاق نكل فصلا نم ًادحأ بذجي ةجرف دجي مل نإو «يهنلل ةجرف هيف فص فلح

 م ةدابعلاو هل اعبط ريصت ناكملا كلذ يف ةالصلا نأل ؛هيف يلصي دجسملا يف ناكم. هسفن صخي نأ ناسنإلل

 (حتف) .دبألا موص هرك اذهلو رد اهيل كراع

 بوثلا ىلع ريواصتلا هركت [(ط «ع) .منصلا لماح هبشي هنأل ؛حاورألا تاوذل] :ريواصت هيف بوث سبلو

 نم وهو «ميرحتلا ديدش مارح هنإف «ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت ىلع عامجإلا يروثلا ركذو «لصي مل مأ ىلص
 كتل ليربج نأ :دروو «"متقلح ام اويحأ :مهل لاقي «نوروصملا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ" :#ك#ع هلوقل ؛رئابكلا

 هيف اتيب لحدن ال انإ" :لاقف «هيقلف لع يبنلا جرخف «هيلع قش يح - أطبأ يأ - هيلع ثارف البلع يبلا دعاو

 (حتف) ."ةروص الو بلك



 فس الا ۱۱۲ ةالصلا باتك

 وأ ةريغص نأ الإ و هئاذحب وأ هيدي نيب وأ هسأر قوف نوكي نأو

 يلصملا يأ هركي اذكو يأ
 باو اا لك ال < «يبستلاو يآلا دعو ؛حور يذ ريغل وأ سأرلا ةعوطقم

 000 ةروصلا نوكت

 ANNES EL ا ا . ثدحتي دعاق رهط: لإ ةالصلاو
 هركت الو يأ

 نكلو «ةناهم األ ؛هسولج لحم يف وأ هيلجر تحت تناك اذإ ةهاركلا مدع هاضتقم فقسلا يف يأ :هسأر قوف

 نوكت نأ ةفاركلا اهنا ةر لو بلك ديك اي كالا لع ايل و ل ن ةروتطلا لمع ةفارك هوكي
 ٤/١ ٤١[ :قئاقحلا نييبت] .هفلح مث هئاذحب مث هسأر قوف مث يلصم مامأ

 ةريغصلاو ةدابعلا رابتعاب ةهاركلا نأل ؛لمأتلاب الإ رظانلل ودبت ال ثيحب] :ةريغص .ةعوضوموأ ةقلعم نوكت نأب هيدي نيب

 لحجر امهنيبو ةوبلو دسأ هيلع ناك لايناد متاحو «ناتبابذ هيلع ناك ةريره يبأ متاح نأ يور امل [(ع) .ةداع دبعت ال

 «(حتف) .اهئاضعأ ليصافت ىري ال فقاو رظانلاو ضرألا ىلع تناك ول لاحب نوكت نأ ةريغصلاب دارملاو «هناسحلي

 75/١[ :قئاقحلا زمر] .سأرلا نودب دبعت ال اهنأل :سأرلا ةعوطقموأ

 تايآ يأ «ةيآ عمج يآلا :يآلا دعو (ط) .دبعت ال اهنأل ؛ اهوحنو بكاوكلاو ةرمثلاو ةرجشلاك :حور يذ ريغل

 يف هرك :ليقو «ضرفلا يف فالخلاو هركي ال هنأ عوطتلا ين فالح ال :ليق مث «ديلاب سأب ال :الاقو «نآرقلا
 هنأل ؛حيحصلا يف ةالصلا جراح دعلا هركي الو ؛لكلا يق فالخلا نأ رهظألاو «لفاونلا يف فالخلاو ءاعامجإ ضرفلا

 :لاقف «هب حبست ىصح وأ ىون اهيدي نيبو ةأرما ىلع لحد يلع هنأ يور الو ؛طاشنلل بلحأو بلقلل نكسأ

 اهوركم ناك ولو ءرسيأ وه ام ىلإ اهدشرأ امنإو ءكلذ نع اههني ملف «"لضفأو اذه نم كيلع رسيأ وه امم كربحأ"

 الإ ةحبسملا ديزت ال ذإ ؛راكذألا ددع ءاصحإل ةفورعملا ةحبسملا ذاختاب دهشي امم هوحنو ثيدحلا اذه مث كلذ نيبل

 ةيفوصلا نم ةعامج نع امي لمعلاو اهذاختا لقن اذهلو «عنملا يف هريثأت رهظي ال كلذ لثمو «طيح يف هوحنو ىونلا مضب
 (حتف) .ةعمسو ءاير اهيلع بترتي نأ الإ مهللا «مهريغو رايحألا
 (ع) .ةالصلا جراخك هركي ال بلقلاو عباصألا سوؤربو «دسفمف ناسللاب امأ ءالفن ولو ةالصلا يف ديلاب :حيبستلاو

 رمألا بتارم لقأو ءاضيأ ةالصلا يف برقعلاو ةيحلاو روقعلا بلكلا لتقب رمأ يلع هنأ درو ال :برقعلاو ةّيحلا لتق ال

 ا اولد كل نإ هلا دماغ طلع اع اک تاک ياش, ا ا اا

 اولتقا" :#لع هلوقل ؛ةينحلا لتق لحي ال :ليقو ءمهل ةمرح الف «مهدهع اوضقن دقف اوفلاح اذإف «مهسفنأ اورهظي ال نأو

 «ىذألاب هل تضرعت اذإ ثوغربلاو لمقلا لتقب ساب الو ."نحلا نم اهنِإف ءاضيبلا ةيحلاو مكايإو «رتبألاو نيتيفطلا اذ

 امنإ :اولاقو «هتالص دسفت ال ريثك لمعب ةيحلا لتق اذإ هنأ :يسحرسلا ةمئألا سش ركذو «ذحألا هل هرك ضرعتت مل نإف

 (نيكسم «حتف) .هركي فخي مل نإو ءاهنم ىذألا فاحنو هيدي نيب ترم اذإ ةالصلا يف اهلتق حابي

 - لزي نأ يلصملا فاخي ثيحب ثيدحلاب عفر ولف ءةالصلا يف طالغإ هنم فاخي ال ثيحب ارس يأ :ثّدحتي دعاق



 ةهاركلا بابب ةقلعتملا لئاسملا ادب . ةالصلا باتك

 اضيأ هركت الو 0
Md 

 لصف
 ر ك ف وك ف

 E E E ءاهرابدتساو ءالخلا يف جرفلاب ةلبقلا لابقتسا هرك
 اضيأ هركو يأ

 هيدي نيب سلجي نأ ةمركع رمأ يلصي نأ دارأ اذإ ناك الكل هنأل ؛رهظلاب ديقو «هركي ٍظئنيحف ةءارقلا يف =

 وأ «هتالص يف وه نم كحضي توص هنم رهظ ول ثيحب ناك نإف «مئان ىلصملا يدي نيب ناك ول اذكو «يلصيو

 هللا لوسر يدي نيب ةمئان تناك اهنأ ام ةشئاع ثيدحل ؛سأب الف كلذ نم نمأ نإو «هركي هبتنا اذإ مئانلا لجخي

 نأ :تاهوركملا نمو «هركي ال يلصملا هجو ىلإ هرهظ ثلاث امهنيبو ناسنإ هجو ىلإ ىلص ولو «يلصي وهو ٌدك
 «مايقلا ةلاح ريغ يف ةءارقلاو ءاعكار ةءارقلا مامتإ :اهنمو ءللذتلل ال ةالابملا مدعو لساكتلل سأرلا فوشكم ىلصي

 (حتف) .خوسنم :ليقف بنيز تنب ةمامأل لاء هلمح امأو «يبص لمحو
 (نيكسم) .اضيأ هرکی ال ءيش ىلع نيعوضوم اناك ول يح «ةداعلا رابتعاب قيلعتلا ركذ :قلعم
 وه "جارس وأ" :هلوقو «لمعتسملا هنأ عم فيعض نوكسلاو هحوأ ميملا حتفب "عمشلا" :جارس وأ عش وأ

 دجاسملا يف لعفي امك هبناج ىلإ ناك ول عمشلا نأ ملعاو «ةدقوملا رانلا ال رمجلا نودبعي سوحملا نأل ؛حيحصلا

 د ا حاورألا تاوذ نم روصي ام وهو «ريوصت عمج :ريواصت (حتف) . .اقافتا ةهارك الف ناضمر يف

 وهف أطوتو سادت طاسبلا ىلع ريواصتلا نأل :اهيلع دجسي مل (نيكسم) .ميظعتب سيلو ةناهإ هنأل ؛اجوسنم
 (صلختسم) .اه ميظعت هنأل ؛اهيلع هدوجس ناك اذإ ام فالخب ءاه ةناهإ

 ءايشألا يف عرش ةالصلا يف ةهوركملا ءايشألا نم غرف امل [ةهاركلا بابب قلعتت لئاسم يف لصف اذه يأ ]:لصف

 هليذ ناك ول امل لماش هقالطإب وهو ءًاعرحت يأ :خلإ هرك (نيكسم) .لصف :هلوقب لصفو ءةالصلا جراح ةهوركلا
 اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ" :ةتِفع هلوق قالطإل ؛ناينبلاو ءاضفلا هقالطإ معو «هركي ال :ليقو «ضرألا ىلع اطقاس

 (حتف) .ةغللا لهأ قافتاب ةأرملاو لحرلا لبق معي "جرفلا"و ."اوبرغ وأ اوقرش نكلو اهوربدتست الو ةلبقلا
 امنْهض رمع نبا ثيدحل ؛هركي ال :ليقو :اهرابدتساو (ع) .طئاغلاو لوبلا دنع يأ الخلا تيب وه دملاب :ءالخلا يف

 «"ةلبقلا ربدتسم ماشلا لبقتسم هتجاحل ًادعاق 2 هللا لوسر تيأرف «ةصفح يأ تيب ىلع اموی تيقر" :لاق

 «ناكمإلا ردقب فرحتي نأ هل بحسب البم سلخ لفغ نإ ءلعفلا ىلع مدقم لوقلا نأل ؛لوألا طوحألاو

 هقفلا بتك وأ فحصلملا ىلإ وأ اهيلإ لحرلا دم ًاضيأ هركيو «لوبلل ةلبقلا وحن يبصلا كاسمإ ةأرملل هركي :اولاقو

 (حتف) .ةاذاحلا نم عفترم ناكم ىلع نوكي نأ الإ



 ةهاركلا بابب ةقلعتملا لئاسملا ١1 ةالصلا باتك

 دحسم هيف تيب قوف ل < ‹يلختلاو لوبلاو هقوف ءطولاو .دجسملا باب قلغو
 تلخ یا نامو کليا دوای هرکی اذك يأ

 .بهذلا ءامو صحلاب هشقن الو

 دجسملا يأ

 .ىوتفلا هيلعو ءصوصللا ةرثكل ؛هركي ال نامزلا اذه يقو «تاولصلا نم عنملا هبشي هنأل] :دجسملا باب قلغو
 براقت اذإ :ليقو «ىوتفلا هيلعو «ةالصلا ناوأ ريغ يق دجسملا عاتم ىلع فيح اذإ هب سأب ال :ليقو [(ع)

 (حتف) .قلغي لاوزلا ىلإ سمشلا عولط نمو «رجفلا ىلإ ءاشعلا دعبو «قلغي ال ءاشعلاو برغملاو رصعلاك ناتقولا
 نع هفحخو هلعن دهاعتي نأ دجسملا لحادل يغبنيو ءءانإ يف ولو لوبلا هركو «ىلوألاب هلخاد يفف :هقوف ءطولاو

 ركذي ملو «ةأرملاب ةولخلا :ليقو «طوغتلا يلختلا نم دارملاو «هيف حيرلا جارخإ ةهارك يف فلتخاو «ةساجنلا

 عراوقلا ىلع يلا دحاسملا يف امك هركي :انباحصأ ضعب لاق «ةزانجلا ىلصم يف ةعماجملاو لوبلا ةهارك فنصملا

 هنأ ديعلاو ةزانحلا ىلصم يف ىوتفلل راتخملاو ءديعلا ىلصمك دجسملا ةمرح هل سيل هنأ حصألاو «ضايحلا دنع

 (حتف) .دجسملا مكح هل سيل كلذ ادعام يقو «ءادتقالا زاوج قح يف دجسم

 دييقتلا :خلإ تيب قوف ال (ع) .هيف نم هنم ءادتقالا حصي اذغو دجسم هحطس نأل ؛دجسملا قوف يأ :هقوف

 «دجسملا فقس فالخب «ةهارك ريغ نم تيبلا دجسم يف ضئاحلاو بنجلا لوحدو ةعماجملا زاوحل ؛يقافتا ”قوف'ب

 بلغي ثيح نيناجبلاو نايبصلا لوخدو «مارح دجسملا يق ءاسنلا ةرشابم اذكو «هيلع فوقولا امه لحي ال هنإف

 دجسك. سيل وهو «ةالصلل يأ :دجسم (حتف) .بدأ ءوس نم ًالعنتم دجسملا لود :ليقو «هركيف الإو (مهسيجنت

 (ع) .دحجاسملا ةمرح هل نكي ملف «هعيب زوجي يح ةقيقح
 لعفي نأ يلوتمللف «هونسحتسي ملو هوزوح انباحصأو «ةبرق يه :ليقو هوركم :ليق :خلإ صجلاب هشقن الو
 هيفكيو «كلذب زجوي ال هنأ ىلإ ةراشإ "هركي ال" :هلوق فو «نييرتلا ىلإ عيري E لإ عجبا

 (صلختسم «حتف) .تارانملا لوطتو دجاسملا فرحزت ةعاسلا طارشأ نم دع 5 يبنلا نأل ؛ ار اسار روع نأ

 نم اهوحنو دردزاللاو ةضفلاو :بهذلا (ط) .صقلا هيمست برعلاو 27 ءرسكلاو حتفلاب :صجلاب

 (ط) .نمضيف فقولا لام نم امأ «لالحلا هسفن لام نم لعف اذإ ىلاعت هللا تيب ميظعت كلذ يف نأل ؛ناولألا



 لفاونلاو رتولا باب ٥ ةالصلا باتك

 و و ف ك رولا ماكحأ ناين و لفاونلاو رتولا باب

 500 ادب عوكرلا لبق هتثلات ف تنقو E ټاعکر ثالث وسو «بجاو رتولا
 ةنسلا عيمج يف لا ا

 تالمكم األ ءاهرحأو «لفاونلا نايب يف عرش اهلئاضفو امبادآو ضئارفلا نايب نم غرف امل :لفاونلاو رتولا باب

 - اهرسكو واولا حتفب - رتولاو «يعفاشلا دنعو امهدنع لفنلاك هنأل ؛لفاونلاو رتولا نيب عمجو «تاممتمو

 ضئارفلا ىلع ةدئاز ةبرق نع ةرابع :عرشلا يفو «ةدايزلا :ةغللا يف يهو «ةلفان عمج لفاونلاو «عفشلا فالح

 (حتف «نيكسم).ننسلاو تابحاولاو
 دنع رجفلا ضرف دسف رجفلا يف هركذت ول ىح المع ضرفو «هدحاج رفكي ال يح ًاداقتعا يأ :بجاو رتولا

 لكم يبلا نع يور ام. اوجتحاو «ننسلا رئاس نم دكآ وه :يعفاشلاو الاقو «ةنسلاب هتوبث نإف ءاببس ةنسو «مامإلا

 مكل يهو «يلع بتك" :ةياور يقو «"ةيحضألاو ىحضلاو رتولا :مكيلع بتكي ملو «يلع بتك ثالث" :لاق هنأ
 ءةالص مكل داز هللا نإ" :#قع هلوق مامإللو "ع وطت نأ الإ ال" :لاقف ؟نهريغ ىلع له :يبارعألا ثيدحلو ؛"ةنس

 رمألاو رمأ هنأ :امهدحأ :نيهجو نم هب لالدتسالاو «"رحفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف ءرتولا يهو !الأ

 دايز ال ًانارق نوكي هسنج ريغ نم ناك اذإو .هسنج نم الإ نوكي ال ةدايزلاو دايز يّمس هنأ :يناثلاو «بوحولل

 (صلختسم).ةرصحنم ريغ لفاونلا ذإ ؛ضرفلا وهو ردقملا ىلع روصتي امنإ ةدايزلاو
 ثالثب وأ ةعكرب رتوأ ءاش نإ رايخلاب وه :يعفاشلا لاقو ءاهلك تاقوألا يف برغملا ةالصك يأ :تاعكر ثالث

 ثالث ناضمر رهش يف :يرهزلا لاقو ءاهلك تاقوألا يف اذه ىلع ديزي الو «ةرشع ىدحإ ىلإ سمخب وأ

 "سمج وأ تاعكر ثالثب رتوأ ءاش نمو «ةعكرب رتوأ ءاش نم" :## هلوق يعفاشلل «ةعكر هريغ ينو «تاعكر
 «تاعكر ثالثب رتوي دك هللا لوسر ناك :اولاق مهنأ ب ةشئاعو سابع نباو دوعسم نبا نع يور ام :انلو
 رييختلا ثيدحو ."نهرحآ يف الإ مالس ال «تاعكر ثالث رتولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ" :لاق هنأ نسحلا نعو

 ىلع ملسي نم هيف ىدتقا ول يح «برغملاك ةدحاو :ةميلستب (صلختسم).رتولا رارقتسا لبق ام ىلع 1
 (عيط) .حصألا ىلع هؤادتقا دسف ملسو نيتعكرلا سأ

 حسف ب ىلوألا يف أرقي تاعكر ثالثب رتوي ناك ع هنأ بعك نب يبأ نع يور امل :ادبأ عوكرلا لبق

 8 0 دحل وه لقط ب ةثلاثلا ينو نورفاكلا اهي اي لق ب ةيناثلا ينو «ىَلَْألا كبر

 نم ريخألا فصنلا يف الإ هدنع تونق ال هنإف «"اضيأ" :هلوق نع زارتحا "ادبأ" :هلوقو ؛عوكرلا دعب تنقي يعفاشلا

 فصنلا يف تونقلاب هرمأ ناضمر يلايل ف ةمامإلاب بعك نب يبأ رمأ امل ف رمع نأ يور ام جتحاو «ناضمر

 مهللا" :رتولا يف تونقلا ءاعدو ءءاعدلاو مايقلاو ةعاطلا :ةغللا يف تونقلاو «مايقلا لوط هاور ام ليوأتو «هنم ريحألا

 - «رجفلا يف يعفاشلا باحصأ هأرقي امك "تيده نم يف يدها مهللا" وأ «ةيفنحلا دنع "خلإ كرفغتسنو كنيعتسن انإ



 لفاونلاو رتولا باب ١15 ةالصلا باتك

 متؤملا عبتيو .هريغل تنقي الو ر ةعكر لک ق ًارقو رک نأ كعب

 يدتقملا رتولا ريغل يأ هيدي اعفار
 E الا اب ولا فو ماو ا وع رجفلا لبق ةنسلاو .رجفلا ال رتولا تناق
 رجفلا ةضيرف ل

 مهللا" :لوقي :ليقو "خل ايندلا يف انتآ انبر" :أرقي ةروثأملا ءاعدلا ظفحي ال نمو ءامهنيب عمجلا بحألاو =

 (حتف «صلختسم).يناثلا وه راتخملاو .عساو لكلا ؟ءافخإ وأ ارهح أرقي لهو ءاثالث "يلرفغا

 ةعكرلا يف أرق هنأ :#كع هنع يورملا نكلو ءءاش ةروس ّيأ يأ [(ط).ابوجو تايآ ثالث وأ اهعم] :ةروسو
 ,حتف). .عابتالل ًانسح ناك اهأرق نإف «"صالحإلا ة ةروس" ةثلاثلا فو "نورفاكلا" ةيناثلا فو "ىلعألا ةروس" ىلوألا

 هكرت مث «برعلا نم موق ىلع وعدي ًارهش ناك امئإف «رجفلا يف يف اء هتونق نم يور امو :هريغل تدقي الو (يیع
 وعدي ناكو ءأرهش رجفلا ةالص يف تنق التف يبلا نأ :همق هو دوعسم نبا مهنم ةباحصلا ةعامج نع يور امك

 فسوي ٍنيسك نينس مهيلع لعجاو «رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا" :لوقيو «ةّيصعو ناوكذو لعر ىلع
 (صلختسم «حتف).ًاخوسنم ناكف هكرت مث ؛"سنويو
 :ليقو «نّمؤي لب عبتي ال :دمحم دنعو «رتولا يف تونقلا ءاعد ةءارق يف مامإلا يدتقملا عبتي يأ :متؤملا عبتيو

 :دمحم دنعو «هنوعباتي فسوي يبأ دنعف اعد اذإف «"قحلم" :هلوق ىلإ هنوعباتي موقلا نأ يواحطلا ركذو «تكسي

 (ع).ءاعد هنأل ؛موقلاو وه يفخيو «هتونق يف تناقلا مامإلا يأ :تناق (حتف ,نيكسم).نونُمؤي

 فقي :ليق مث «هعبتي :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع هفلخ نم تكسي لب رجفلا تناق عبتي ال يأ :رجفلا ال
 هنأ ةلالدلا هجو «بهذملا يعفاشب ءادتقالا زاوج ىلع ةلأسملا تلدو ءرهظأ لوألاو «دعقي :ليقو «تنقي الو امئاق

 يفنحلا ءادتقا داسف نم ليق امو «هعباتي وأ تكسي هنأ يف انئاملع فالتحا حلصي مل هب ءادتقالا حصي مل ول

 - اهتينس يعفاشلاو ابوجو دقتعي يفنحلا ذإ ؛لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا هنأب اجتحم - نيديعلا ةالصو رتولا يف يعفاشلاب

 ءادتقالا يف ليق ام نسحأو «داقتعالا فالتحاب فلتخت ال ةدحتم ةالصلا نأ وه ءادتقالا ةحص هجو نأل ؛أطح

 نم ةبوث لسغيو «دصفلاو ةماجحلا نم هؤوضو ددحي ًالثم فالخلا عضاوم يف ىقوتي هنأ هنم ملع نإ هنإ يعفاشلاب
 ءادتقالا زاج هلاح لهج نإو «هب ءادتقالا زجي مل اهاقوتي ال هنأ ملع نإو «ةهارك الب هب ءادتقالا زاج اهوحنو يملا

 «يدتقملا يأر ربتعملا نأ ىلع ءانب ؛هداقتعا يف هتالص دسفي ام هنم ققحتي ال نأ لاوقألا هذهل عماجلاو «ةهاركلا عم

 (حتف «نيكسم).رثكألا هيلعو حيحصلا وهو

 رفس يف امهعدي مل يلع هنإف ؛برغملا ةنس مث رجفلا اتعكر ننسلا ىوقأ نأ ناولحلا ركذ :خلإ رجفلا لبق ةنسلاو
 مث ,ةماقإلاو ناذألا نيب لصفلل يه :ليقو ءاهيف فلتخم اهلبق لاو اهيلع قفتم اُهإف ءرهظلا دعب ىلا مث ءهرضح الو

 اللعم رجفلا يعكر دعب دكآ رهظلا لبق ىلا نأ حيحصت ]۹٠/۲[ رحبلا يف لقنو .رهظلا لبق يلا مث ءءاشعلا دعب ىلا

 ناتعكرلاو رهظلا لبق عبرألا :ليقو «"ّيعافش هلنت مل رهظلا لبق عبرألا كرت نم" :##ع هلوق وهو «ديعو اهيف درو هنأب

 (حتف).اهتينس دحاج رفكي هنأل ىوقأ رجفلا ةنسو «ءاوس اهلك ءاشعلاو برغملا دعبو هدعب



 6 باب 1۷ ةالصلا باتك

 ا اهدعبو ةعمجلاو رهظلا لبقو .ناتعكر ءاشعلاو ا رهظلا دعبو
 تاعكر عبرا اهلبق يأ هضرف لبق يأ ةضرف يأ
 17005 «برغملا دعب ةتسلاو «هدعبو ءاشعلاو ا لبق عبرألا و

 تاعکر تس

 مث ءءاشعلا دعب ىلا مث ءرهظلا دعب ىلا مث ,برغملا ةنس مث 550 اههأل ؛رجفلا ةنس مدقو «أدتبملا ربح :ناتعكر

 يأ - رباث نم" :9ل هلوق سمخلا تاولصلا يف ةدكؤملا ننسلا يف لصألا :خإ رهظلا لبقو (ط) .رهظلا لبق يلا
 دعب' هي يت و ب ةليلو موي يف ةعكر رشع نينا ىلع - ماد

 ىلص اكتفع هن أ يور امل ؛ًاتس ةعمجلا دعب يلصي هنأ :فسوي يأ نعو «دوعسم نب هللا دبع بهذم هنإف ؛"ةعمجلا

 (صلختسم)."تاعكر عبرأ لصيلف ةعمجلا دعب ًايلصم ناك نم" :اكتفع هلوق ةياورلا رهاظ هجوو ءاذكه
 هرّيخو ءاتسح "لصألا" يف هلعجو «تاعكر عبرأ رصعلا لبق يلصي ناك اكلم هنأ يلع نع يور امل :خ! بدنو
 تناكف «ةبظاوملا مدعل ؛ةنسب تسيلف ءاشعلا لبق عبرألا امأو «راثآلا فالتحال نيتعكرلاو عبرألا نيب دمحم

 امأ ءاهدعبو اهلبق عوطتلا زوجي هنإف ءرهظلا ريظن ءاشعلاو ًاباوث رثكأ هنأل ؛لضفأ عبرألاو ءدمحم ريح اذهلو ؛ةبحتسم

 ."ردقلا ةليل نم نهلثمك هل ناك تاعكر عبرأ ءاشعلا دعب ىلص نم" :لاق هنأ هذ رمع نبا نع يور املف اهدعب

 (ط) .نيتعكرلاو عبرألا نيب دمحم ريخو «هتالص يأ :رصعلا لبق (صلختسم).ان## ةشئاع نع يور اذكو
 وهو «يناثلا رهاظلاو ؟اهعم وأ تادكؤملا ىوس برغملا دعب تسلاو «رهظلا دعب عبرألا له فلتحاو :برغملا دعب

 عفشلا يف ةينسلا هنييعت نم عنام الو «برغملا يف ثالثب وأ رهظلا يف نيتميلست وأ ةميلستب اهيدؤي نأ نيب رايخلاب
 دعب اهتقوو «لضفأ وهف داز املكو «ناتعكر اهلف ىحضلا ةالص ةبودنملا تاولصلا نمو «هريغ يف ةيبودنملاو لوألا
 نيتعكر عكر ي نأ ةراختسالا ةالص ةيفيكو «ةراختسالا ةالص اهنمو ءراهنلا عبر دعب راتخملاو «لاوزلا ىلإ عولطلا

 ةنسلا تثح - دجهتلا يأ - ليللا ةالص اهنمو «ثيداحألا يف ءاج امك "خلإ كملعب كريختسأ ينإ مهللا" :لوقيو

 رهش ناضمر دعب مايصلا لضفأ" :اعوفرم ملسم حيحص يف امك اميظع ًارجأ اهلعافل نأ تدافأو ءاريثك اهيلع ةفيرشلا
 ءابعوتسم اهمايق يأ «ناضمر نم رشعلا يلايل ءايحإ اهنمو "يللا ةالص ةا نغم تارا لضفأو «مرحما هللا

 ءوضولا دعب ناتعكر اهنمو «نابعش نم فصنلا ةليلو ةجحلا يذ رشعو نيديعلا ليل ءايحإو ءاهبلاغ داري نأ زوجيو

 يور دقو ءا سابع نبا نع ةمركع هاور امك حيبستلا ةالص اهنمو «هنم مودقلاو رفسلا اتعكر اهنمو «فافحللا لبق

 ؛دجسملا بر ةيحت يأ «دجسملا ةيحت اهنمو «ةعامج هححص دقو ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه

 عكري يح سلجي الف دجسملا مكدحأ لحد اذإ" :تفع هلوقل دجسملا ىلإ ال هللا ىلإ برقتلا انهه دوصقملا نأل

 :ةنسلا اذكو اهنع بوني ضرفلا ءادأو «هركت اهنإف ةهوركملا تاقوألا يف الإ اهتينس ىلع عامجإلا يكح دقو «"نيتعكر

 (ًاصخلم حتف).ةيحتلا ةين الب اهنع بونت لوحدلا دنع اهادأ ةالص لكو

 سأب الو «بئاغرلا ةالصب ةامسملا يهو بحر نم ةعمج لوأ يف ةعامجلا اذكو «حيوارتلا الإ ةعامجب لفنلا هركي :ةمتت

 - «طقسي :ليقو ءاهباوث صقني نكلو اهطقسي ال ضرفلاو ةنسلا نيب ملكتلاو ءداروألا ةنسلاو ةضيرفلا نيب أرقي نأب



 لفاونلاو رتولا باب ۱۹۸ ةالصلا باتك

 ك ف 2 5
 امهيف لضفألاو اليل نامت ىلعو ءراهنلا لفن يف ل ا اواو

 راهنلاو ليللا رز ف زط ةدايزلا هرك و دحاو تاعكر

 ضرفلا يعكر يف ضرف ةءارقلاو .دوجسلا ةرثك نم بحأ 2 لوطو عابر

 11211111111111 1 زا بورغلا دنع ولو عورشلاب لفنلا ا نتولاو لفنلا 1
 سمشلا بورغ عورشلا ناك ادصق هيف

 (حتف).اهنع لغش فوخل الإ «لِزنملا حيوارتلا ريغ لفنلا يف لضفألاو «حصألا ىلع ةميرحتلا يفاني لمع لك اذكو =

 ىلع دازل ةهاركلا الولو ءاليل نامث ىلعو راف ةعبرأ ىلع يأ «كلذ ىلع 0 ةع يلا نأل :عبرأ ىلع ةدايزلا

 ةميلستب اعبرأ يلصي راهنلا يقو «لضفأ عفش يلايللاب :الاقو «ىلوأ عبرأ ًارافو اليل لفنلاف «زاوجلل اميلعت كلذ

 :درو املو ءرهظلا ةنسب راهنلا قو «حيوارتلاب ليللا يف رابتعالا :امهو «ئثم ئثم امهيف لضفألا :يعفاشلا دنعو «ةدحاو
 ىلع بظاوي ناكو «ةشئاع هاور ا يلصي ناك لع يبلا نأ" :ةفينح يبألو «"ئثم ليللا ةالص"

 اهيف ىعاريف ةعامجب ىدؤي حيوارتلاو «ةليضف ديزأو ةقشم رثكأ أ عبرألا نوكيف ةعرحت مودأ هنألو ؛ىحضلا يف عبرأ
 ؛ليللا لفن يف يأ :اليل نام (حتف ٠ اسو يللا عانت: قفين افرق هنأ © جارعملا" فو «ريسيتلا ةهج

 لوط ةالصلا لضفأ" :3ع هلوقل :دوجسلا ةرثك (ع).نيتعكر ىلع ديزي ال :الاقو ؛ةميلستب هيلع دزي مل لع نا

 [۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هنم لضفأ ةءارقلاو «حيبستلا دوجسلا ةرثكبو «ةءارقلا رثكت مايقلا لوطبو «مايقلا يأ "تونقلا

 لاقو «بحاو نييلوألا يف اهنيبعت نكل ءايعابر وأ ايئالث وأ ًايئانث ناك ءاوس اقلطم هيتعكر يف يأ :ضرف ةءارقلاو
 ثالث يق :كلام لاقو «ةالص ةعكر لكو "ةءارقب الإ ةالص ال" :التلع هلوقل ؛ضرف تاعكر لك يف :يعفاشلا

 يضتقي ال رمألا نأل ؛ةدحاو ةعكر يف :يرصبلا نسحلاو رفز لاقو ءاريسيت لكلا ماقم رثكألل ةماقإ ؛تاعكر
 نود لاعفألا ىلع ةالصلا ئبم نأل ؛راكذألا رئاسك ةنس يه لب ضرفب سيل ةءارقلا :مصألا ركب وبأ لاقو «راركتلا

 :ىلاعت هلوق انلو «سكعلا فالخب ةالصلاب بطاخي ال لاوقألا ىلع رداقلا اهلك لاعفألا نع زحاعلاو «لاوقألا

 ؛ىلوألاب الالدتسا ةيناثلا يف انبجوأ امنإو «راركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألاو (٠:لمزلا) ؛ِنآَْقْلا نم َرَّسَيَت ام اوأرقافإل

 يلع نع يورو «هب قحلي الف ءطوقسلا قح يف لوألا نم قرافتي يناثلا عفشلاو «هحو لك نم نالكاشتم امهنألو

 (صلختسم «نيع)."نييرخألا يف حبسو «نييلوألا يف ارقا" :هقذ دوعسم نباو هد
 لك يف ضرف ةءارقلاو «لفنب الو ضرفب سيلو بحاو حصألا يف هنأل ؛ركذلاب رتولا درفأ :رتولاو لفنلا لكو
 بجي ال اذهو ؛ةأدتبم ةعرحتك ةثلاثلا ىلإ مايقلاو ؛ةدح ىلع ةالص لفنلا نم عفش لك نأل ؛لفنلا تاعكر

 تاعكر لك يف اضرف ةءارقلا نوك امأ «ةثلاثلا يف حتفتسي :اولاق اذهلو ؛رهظألا يف ناتعكر الإ ىلوألا ةعيرحتلاب

 (حتف «صلختسم) .ثيداحألا فالتحال ةتباث ةنس رتولا نوك يق ةهبش هنأل ؛طايتحاللف رتولا

 ىلع موزل الو عربتم هنأل ؛همزاي ال :يعفاشلا لاقو [(ط).اموص وأ ةالص ناك ءاوس] :عورشلاب لفنلا مزلو
 - ءءاضقلا همزلي ال هدسفأ مث لفنلا يف عرش نمف .( ١ :ةبوتلا) يبس ْنِم َنيِِسْحُمْلا ىلع ام :ىلاعت هللا لاق «ع ربتملا



 لفاونلاو رتولا باب ۱۹ ةالصلا باتك

 4(ةكلاَمْعَأ الط الوو :ىلاعت هلوقل ؛نالطبلا نع ىدؤملل ةنايص مامتإلا همزليف ةبرق عقو ىدؤملا نأ :انلو -

 ءرذنلا وهو لوقلاب بجي ام :لوألا :ناعون همازتلاب دبعلا ىلع بجي امو 5715/١[ :قئاقحلا نييبت] مم:دمحم)

 مايقلا نأل ؛ةثلاثلا ىلإ مايقلاب وأ حاتتفالاب امإ :نيرمألا دحأب عورشلاو تو وهو لعفلاب بجي ام :يناثلاو

 الو ةيورشلاب لقنلا REN ةاعارب CE ورعلا دنع" يلوقوب هد ةعرجج هل كح اوبل
 ِسْمْسلا عولط لبق َكّبَر ٍدْمَحِب ْحَبسَو» :ىلاعت هلوقك اعبط هيلع مدقم هنأل ؛ىلوأ بورغلا ىلع عولطلا مدقت ناكل

 (صلختسم «حتف) (79:ق) «#ٍبوُرْعْلا َلْبَقَو
 (ط).هاضق هدسفأ ول ىح ءاوتسالاو :عولطلاو
 اذكو «نيتعكر ىضق نييرخألا دسفأ مث دعقو نييلوألا يف أرقو «تاعكر عبرأ يف عرش نإ يأ :نيتعكر ىضقو
 هذه نأ ملعاو ءائيش نهيف أرقي مل اذإ فالخلا اذكو ءاعبرأ ىضق :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع لوألا دوعقلا لبق

 نيب اهيف عقاولا فالخلاف ءاهضعب وأ اهلك يف ةءارقلا كرتو تاعكر عبرأ ىلص اذإ ام يهو «ةينامثلاب ةبقلم ةلأسملا

 دنع ةعيرحتلا نالطب بحوي امهادحإ يف وأ لفنلا يعكر يف ةءارقلا كرت نأ يهو «مهنيب ةفلتخم دعاوق ىلع نبم انتمئأ

 «فسوي يبأ دنع ةعيرحتلا نالطب بحوي الو «هداسف الو هؤاضق همزلي الو «يناثلا عفشلا يف عورشلا حصي الف ءدمحم

 يف دمحم لوقك مامإلا لوقو ءاضيأ هؤاضق همزل هدسفأ نإف «ياثلا عفشلا يف هعورش حصيف ءادألا داسف بحوي امنإو

 كرت اذإ اميف نالطبلا باجيإ مدع يف فسوي يبأ لوقكو «لفنلا يعكر لك يف ةءارقلا كرت اذإ اميف نالطبلا باجيإ
 .امهدحأ يف ةءارقلا

 نييلوألا يف أرق :ىلوألا «"نيتعكر ىضقو" :هلوق وهو «باوجلا يف ةكرتشم لئاسم عبرأ ةينامثلا هذه نم نأ ملعا مث

 ةءارقلل دسفي مل لوألا عفشلاو «هيف ةءارقلا كرتب هدسفأ مث يناثلا يف هعورش حص هنأل ؛نييرخألا ءاضق هيلعف «ريغ ال

 كرتب دسف لوألا عفشلا نألف نيفرطلا دنع امأ ءنييلوألا ءاضق هيلعف «ريغ ال نييرخألا يف أرق :يناثلا .هيتعكر يف

 يف ةءارقلل دسفي مل هنكل حص نإو عورشلا نألف فسوي يبأ دنع امأو «يناثلا يف عورشلا ةحص مدع مزلف «ةءارقلا

 يف أرق :عبارلا .قبس امث رهاظ وه امك نييرخألا ءاضق هيلعف «نييرخألا ىدحإو نييلوألا يف أرق :ثلاثلا .هيتعكر

 .امهادحإ يف ةءارقلا كرت هنأل ؛نييلوألا ءاضق هيلعف نييلوألا ىدحإو نييرخألا

 دمحم دنع نييلوألا ءاضق هيلعف «نييرخألا ىدحإو نييلوألا ىدحإ يف أرق :لوألا :باوحلا يف ةفلتخم لئاسم عبرأو

 دنع ةعكر يف ولو لوألا يف ةءارقلا دوجول ؛نيخيشلا دنع يناثلا يف هعورش حص هنأل ؛نيخيشلا دنع اعبرأ ىضقو
 يف عورشلا ةحص مدعلف دمحم دنع امأ «لوألا يف أرقي مل ولو يناثلا يف عورشلا حصي فسوي يبأ دنعو «مامإلا

 يضقي اذهلف ءدحوي ملو يناثلا يف عورشلا ةحصل هدنع طرش لوألا عفشلا يعكر لك يق ةءارقلا دوجو نأل ؛يناثلا

 يف ةءارقلا كرتب لوألا داسفل نيخيشلا دنع ًاعبرأ يضقيف «ريغ ال نييلوألا ىدحإ يف أرق : يناثلا دنع طقف نييلوألا

 - ؛اضيأ ةروصلا هذه يف نييلوألا ىضق :دمحم دنعو ءًاعبرأ يضقي اذهلف يناثلا يف ع ورشلا ةحصو «هيتعكر ىدحإ



 ا باب ١٠ ةالصلا باتك

 وكلا دوعفلا

 .نيلرأل ىدحإو ا وأ ؛نييرخألا ىدحإو نييلوألا وأ ا وأ لولا
 نييلوألا يف أرقي لو ريغ ال

 56 نييلوألا ىدحإ وأ نيلوألا ىدحإ يف أرق ول اعبرأو ؛نييرخألا ىدحإ وأ
 و

 ا مايقلا هردق م ادعاق لفسيو .اهلثم 8 الص دعب يلصي الو ؛نييرخألا

 عسوأ لفنلا باب نأل ا ال

 ءامالطبل ةعرحتلا ىلع ءانبلا حصي الف ةميرحتلا لطبي امهادحإ يف ولو لوألا « عفشلا يف ةءارقلا كرت نأل =

 كرتب لوألا عفشلا دسفأ دقو «هعورش حص هنأل ؛نيفرطلا دنع نيتعكر ءاضق هيلعف ءائيش نهيف أرقي ملا :ثلاثلا
 يف عورشلا ةحصل طرتشي ال هنأل ؛ًاعبرأ يضقي فسوي يبأ دنعو «ياثلا يف عورشلا ةحص مدع مزلف «هيف ةءارقلا
 يبأ دنعو ءامهدنع نيتعكر ءاضق هيلعف «ريغ ال نييرحألا ىدحإ يف أرق :عبارلا ءلوألا يق ةءارقلا دوحو يناثلا

 1 (حتف).عبرألا ءاضق فسوي

 امهيتنس دعب نايلصي رصعلاو رهظلا ذإ ؛اعامجإ دارم ريغ هرهاظ «ثيدحلا ظفل اذه :خ! ةالص دعب يلصي الو

 أرقيو ةبوتكملا يلصيو ءاهلك تاعكرلا يف أرقيف عوطتلا يلصي هنأ :هلصاحو «صوصخلا صحخأ ىلع هله بحوف

 :ليقو ءانركذ يذلا فصولا يف ضرفلا لثم لفنلا الو ؛لفنلا لثم ضرفلا يلصي ال هانعمف «نييلوألا نيتعكرلا يف
 هد يلعو هند رمع نع لوألا لوقلا يورو ءنسح ليوأت وهو .دحاسملا يف ةعامجلا راركت نع رحزلا هب دارملا

 نولصي مث «ةضيرفلا نولصي اوناك :ليقو «لفنلا تاعكر لك يف ةءارقلا ضرفل ًانايب نوكيف هند دوعسم نباو
 اهداسف مهوت درجمع ةبوتكملا ةداعإ نع يمن وه :ليقو «كلذ نع اوهنف «رحألا ةدايز كلذب نوبلطي اهلثم اهدعب

 ٍ (ييع «حتف).ةس وس ولاب
 هنوك لاح فلكملا يأ ]:ادعاق لفنتيو (ط) .يهنلل داسفلا مهوت دنع داعت الوا ةعامجلا يف وأ ةءارقلا يف : اهلثم

 E ءزاوجلا اهيف حصألا ذإ ؛حيوارتلا لمشيف هقلطأ [ (ع.«ط).ىفي هبو «دهشتلا يف امك ًادعاق

 ىلع دعاقلا ةالص" :فع هلوقل ؛مئاقلا رجأ فصن هل نكل < «حيحص ريغ رذع الب عجطضملا لفنت لفتت نأل ؛دعاقلا

 (ئيع «حتف) .دهشتلا يف امك دعقي نأ :حيحصلاو اعز دع :ليقو « رذع نم الإ مئاقلا ةالص نم فصنلا

 ءانبلا ةروصو ءادعاق مرحي نأب ةرهاظ ءادتبالا ةروصو «ءانبلا ةلاحو ءادتبالا تقو يف وأ ءاينابو اءدتبم نيعي]:ءانبو

 «لفنلا يف نكرب سيل مايقلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع زوجي رذع الب ادعاق اهلمك مث اهدعب ىلصو ًامئاق عرشي نأ
 هنأ امكف «رذنلا ةلأسم ىلع اسایق امه افالح [(ع).رذنلا هبشأف ا عورشلاب هنأل ؛زوجي ال :امهدنعو

 مساب رذنلا يف بوحولا نأ مامإللو .امئاق هيف عرش ام اذكف «مايقلاب الإ ةالصلا رذنب همزل ام ةدهع نع جرخي ال

 بحوت ال يهو «ةعرحتلابف عرش اميف بوحولا امأ ءاهريغو ةءارقلاو مايقلا نم ناكرألا ىلإ فرصت يهو «ةالصلا

 (حتف).ًاقافتا زاج رذعب دعق ول هنأل ؛رداقلاب ديق امنإو «مايقلا



 لفاونلاو رتولا باب 1۲1 ةالصلا باتك

 .هسكعب ال هلوزنب ینبو «هتباد تهحوت ةهج يأ ىلإ اش ضا جراح ابكارو
 هتالص ىلع سس سلا وا

 00 وأ «دعاق ىلع فطع [(نيكسم).ءادتبا ةلبق طارتشا الب ابكار لفنتي يأ ] :خلإ ايكو

 يأ ىلإ ءاعإ يمؤي ةباد ىلع ةلفانلا يلصي - بكار وهو - رصملا جراخ ناك نم يأ «"لفنتي" يف نكتسملا

 SS ل لا :هذ رمع نبا ثيدحل ؛ردق ةهج

 لثم تابحاولاو ضئارفلا زوج الو ءرجفلا ةنسل لزني هنأ :ةفينح يبأ نعو «لفاون لصألا يف األ ؛بتاورلا

 ةبوتكملا يلصيو «ضرألا ىلع تيلت يلا ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو «هدسفأ يذلا رو را
 بوكر لا هنكمب ال ًاریبک ًاخيش ناک وأ ءهل نيعم الو نيعع الإ بوكرلا هنكمب ال لزن ول احومج تناك اذإ اهيلع

 هسفن ىلع فاخيو «ريست ةلفاقلاو ةيدابلا يف ناك وأ ءاسباي اناكم دجي ال نيط يف ناك وأ ءهبكري نم دج الو

 :ليقف رصملا نم جورخلا رادقم يف فلتحا مث ءامهوحنو عبسلاو ودعلا فوحو «رطملا رذعل اذكو «لزن ول هبايثو

 رصملا يف زوجي فسوي يبأ نعو ءرفسلا ةدمع. ربتعي هنأ حصألاو «زوجي ال لقأ فو ءرثكأ وأ نيخسرف رادقم

 تناك نإ :ليقو «عنمت نيباكرلا وأ جرسلا ىلع تناك نإ :ليقو «ةبادلا ىلع ةعناملا ةساجنلا هرضت الو ءًاضيأ

 ةرئاس تناك ءاوس ةبادلا ىلع اهفرط ناك نإ ةبادلاك ةلجعلاو ءاقلطم عنملا مدع حصألاو «عنمت 000

 8١/١[ :قئاقحلا زمر|.ريرسلاكف ةبادلا ىلع اهفرط نكت مل نإو ءال و

 عوكر لاو ؛ةصخخر ءامإلا هل ناكف ؛لوزنلا ةطساوب دوحسلاو عوكرلل ةزومج تدقعنا بكارلا ةعرحت نأل :خإ ىنبو

 ردحناف هلجر ىنث نأب ,ريثك لمع الب لوزتلاب نيب لزن مث ءابكار عوطتلا حتتفا نإ يأ «ةميزع لوزنلاب دوجسلاو

 .دوجسلاو عوكرلل ةبجوم تدقعنا هتميرحت نأل 00 ةعكر ىلص نإو ءرخآلا بناجلا نم

 يلمع ايم نعي. ن او همن نع اک ا لی أ فسوي يبأ نعو «رذع ريغ نم همزتلا ام كرت زوجي الف
 نکو ل وأ اک ر لع ف لزن مث ابکار حتتفا اذإ :هلوزنب ٍ(حتف).امهيف ييي هنأ رفز نعو «ةعكر

 (ط) .ريثك لمع بوكر لا نأل ؛لبقتسي لب يبي ال بكر مث ًالزان عوطتلا حتتفا نإ يأ :هسكعب ال



 حيوارتلا يف لصف ا ةالصلا باتك

 حيوارتلا يي لصف
 هدعبو رتولا لبق ءاشعلا دعب تاميلست رشعب ةعكر نورشع ناضمر يف نسو

 اشا دعب اهو يآ ةميلست نيتعكر لك نيب رتولا ىوس ناشر رهش يأ“ قدك وم هس

 ةنس :ضفاورلا ضعب لاقو ءءاسنلل وأ لاحرلل ناك ءاوس ءاقلطم رتولا ىوس يأ :نورشع ناضمر يف َنسو
 مكيلع ضرف ىلاعت هللا نإ" :هلوقل هك هللا لوسر ةنس اندنعو ف رمع ةنس :مهضعب لاقو «ءاسنلا نود لاجرلل

 اينامث لب نيرشع اهلصي مل 4# يبلا نأل ؛مد رمع ةنس حيوارتلا :لاقي نأب سأب الو ؛"همايق نكل نسو «همايص
 هذ رمع ىلصو «انيلع بتكت نأ ةيشخ وهو «ةعامجلاب اهيلع ةبظاوملا كرت يف رذعلا نيبو «كلذ ىلع بظاوي ملو

 «ةصوصخم تاعكر عبرأل مسا :عرشلا يف وهو «ةحيورت عمج حيوارتلاو كلذ ىلع ةباحصلا هقفاوو نيرشع هدعب

 «"لالب اي ةالصلاب انحرأ" :83 هلوق نم ذوخأم امي اهتيمستو «تاعكر عبرأ لك دعب موقلا ةحارتسال ةحيورت تيم

 تناكف «ةعكر نورشع رتولا عم يهو «تابجاولل تالمكم تعرش ننسلا نأ ةعكر نيرشع اهوك يف رسلاو
 دانسإب يقهيبلا ىور ام :انلو «ةنيدملا لهأ لعفب الالدتسا ؛ةعكر نوثالثو تس كلام دنعو «كلذك حيوارتلا

 راصف چم ىلعو هو نامثع دهع ىلع اذكو «ةعكر نيرشعب هذ رمع دهع ىلع نوموقي اوناك مهنأ حيحص

 رادقم نيتحيورت لك نيب نولصي اوناك مهنأ ىلع لومح وأ ءروهشم ريغ ةيندملا لهأ لمع نم هاور امو ءاعامجإ

 نع بونت ةيناثلا يف دعقي ملو ةميلستب اعبرأ ىلص ولف «ثراوتلل ؛تاميلست رشعب حيوارتلا يلصيو «ىدارف ةحيورت
 (حتف).نيتميلست نع زوجي نيتعكرلا سأر ىلع دعق ولو «ىوتفلا هيلعو «حيحصلا يف ةميلست
 نيب :ليقو «هدعبو ءاشعلا لبق اهل تقو هلك ليللا :خلب خياشم نم ةعامج لاقو «ءاشعلا دعب اهتقو يأ :ءاشعلا دعب

 ىلإ ءاشعلا نيب ام اهتقو نأ ىلع روهمجلاو ءاهتقو يف اهدؤي مل رتولا دعب وأ ءاشعلا لبق اهالص ول ىح رتولاو ءاشعلا
 (يع «حتف).ليللا ةالص األ ؛هركي ال هنأ حصألا فصنلا دعبو «هفصنل وأ ليللا ثلث ىلإ اهريخأت بحتسملاو رجفلا

 وه لب مهضعب كرت ول ال ءاوءاسأ دجسم لهأ اهكرت ول بح ةيافكلا ليبس ىلع ةعامحب نس يأ ] :ةعامجب
 «مامإلا عم يلصي امك هتيب يف يلصي نأ ردق نم :فسوي يبأ نعو «دجسملا يف يأ [(نيكسم).ةليضفلل كرات

 ءادأف «ىرحخأ ةليضف دجسملا يف ةعامجللو «ةليضف تيبلا يف ةعامجلل نأ حيحصلاو «لضفأ هتيب يف ةالصلاف

 لضفأ دحسملا يف امنأ ]05/1١"[: رهنلا يف ركذو ىب ید اميلغع اهنقف ترکی نأ الإ تقم في يف حيوارتلا

 اولصي مل ضرفلا يف ةعامجلا اوكرت ولو «لضفأ هيف دجسملاف ةعامجب عرش ام لك اذكو «دامتعالا هيلع ام ىلع

 لاق :نيكسم الم لاقو (حتف).هعم رتولا يلصي نأ هل هريغ عم اهالص وأ مامإلاب اهلصي من ولو «ةعامج حيوارتلا

 .لضفأ اهيف درفتلا :يعفاشلاو كلام



 حيوارتلا يف لصف ۲۴۳ ةالصلا باتك

 .طقف ناضمر يف ةعامجب رتويو د د ا .ةرم متخلاو

 رتولا يلصي يأ تاعكر عبرأ

 (حتف «نيكسم).نورشع ىلع ًافطع عفرلا هيف زوجيو ؛ةعامج ىلع فطع رحاب :متخلاو
 ةتس نآرقلا يآ ددعو «ةعكر ةئام تس تاعكرلا ددع نأل ؛تايآ رشع ةعكر لك يف أرقي نأب ةدحاو :ةرم

 رمأ ه4 رمع نأل ؛ةيآ نيثالث ةعكر لك يف أرقي :ليقو «موقلا لسكل ةرم متخلا كرتي الو ىيشو ةيآ فالآ

 اولاني e بحتسا نم مهنمو «تامتخ ثالث اهيف اذه دنع عقيف «كلذب

 ىلع ييبم لفاونلا نأل ؛برغملا يف أرقي ام رادقم اهيف أرقي :ليقو ءاهيلع ترهاظت رابخألا نأل ؛ردقلا ةليل

 عبت حيوارتلا نأل 05١ فا ءابخعلا ف ا ام راقم :ليقو «ضئارفلا فحأ لثم نوكتف فيفحتلا

 تعرش ام حيوارتلا نأل ل لا ل مث «ةرم حيوارتلا يف نآرقلا متح اذإو ءاجل

 فلأ «ةيآ نوتسو ةتسو ةئام تسو فالآ ةتس نآرقلا تايآ عيمج همتت .لصح دقو اهيف متخلل لب اهسفن قحل

 ءاعد ةئامو «مارحو لالح ةئام سمحو «ربخ فلأو ءصصق فلأو «يمن فلأو ءرمأ فلأو ءدعو فلأو «ديعو

 (حتف «ئيع).خوسنمو خسان نوتسو ةتسو «حيبستو

 .حيوارتلا يف الإ ةعامجم ًاعوطت ىلصي الو رهشلا ةيقب يف ةعامحجب رتوي ال يأ ] :طقف ناضمر يف ةعامجب

 دحاو ىدتقا ول امأ «يعادتلا ليبس ىلع تناك اذإ هركت امنإ عوطتلا يف ةعامجلا نأ ةمئألا سش نعو [(نيكسم)

 يفو ءاقافتا هرك دحاوب ةعبرأ ىدتقا نإو «هيف اوفلتخا دحاوب ةثالث ىدتقا اذإو هركي ال دحاوب نانثا وأ دحاوب

 :ليق زوجي ال هنأ "يرودقلا رصتخم" يفو «لزاونلا يف هركذ زئاج ناضمر جراح رتولا يف ءادتقالا :"نيغملا"
 (حتف).زاوحلا لصأ ال ةهاركلا زاوحلا مدع نعم



 ةضيرفلا كاردإ باب ١ ؟ 4 ةالصلا باتك

 ةضيرفلا كاردإ باب

 نإف ءًاعّوطتم يدتقيو متي ًاثالث ىلص ولف ءيدتقيو ًاعفش متي ميقأف رهظلا نم ًةعكر ىّلص

 ادرفنم يأ ةيعابرلا نم مامإلاب اضرف ةدجسلا اهديق نأب اهوحنو ادرفنم

 يل ا ل ءيدتقيو عطقي ميقأف برغملا وأ رجفلا نم ةعكر ىلص

 صخش يأ يلصملا يأ ادرفنم يأ

 ضرفلا لصأ ىلع ةدايز ةعامجلاب ةالصلا ءادأ نأ :لفاونلا نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملا :ةضيرفلا كاردإ باب

 نأ ملعا مث ءفصو درج وه ذإ ؛رخآلا كلذك الو هتاذ ديزملا نأل ؛لفنلا مدقو «ضرفلا ىلع ةدايز لفنلا نأ امك
 ضقنلا نأو (:دمحم) 4 کّلاَمْعَا ف الو :ىلاعت هلوقل ؛مارح رذع الب ا اا ضقن نأ لصألا

 ىلع ةيزم ةعامجلاب ةالصللو ؛ةعمجلل رهظلا ضقنو حالصإلل دجسملا ضقنك زوجيف «ئعم لامكإ لامكإلل
 (حتف) .ةضيرفلا كاردإب دارملا وهو «ةعامجلا ةليضف زارحإل ادرفنم ةالصلا ضقن زاجف ءادرفنم ةالصلا

 عرش يذلا رهظلا دجسملا كلذ يف مامإلا عرش يأ [(ط) .هيف مامإلا عرش نأب هالصم يف رهظلا كلذ] :ميقأف

 عطقي ال ثيح رهظلا ءادأ ميقأف ةعكر ىدأو ِءاضق رهظلا يلصي ناك ول امع زارتحالل هب ديقو ءادرفنم هيف ىلصلا

 نوكتو ةعكر سأر ىلع ملسيو دهشتي يعفاشلا دنعو ءاهيلإ ىرخألا ةعكرلا ةفاضإب يأ ' 'اعفش متي" :هلوقو ءأقلطم

 ةالصلا يف مامإلا عورش ةماقإلاب دارملاو ىاريتبلا نع يهنلا نم درو امل ؛الفن وكت هل ةدختا ولا ةفك رلا نيغ و لقت

 فالح الب نيتعكر متي هنإف «ةدجسلاب ىلوألا ةعكرلا ديقي مل لحرلاو ةماقإلا يف نذؤملا ذأ ول هنإف «نذؤملا ةماقإ ال

 وهو يدتقيو عطقي ةدجسلاب ديقي مل نإف ملسيو ىرخأ ةعكر اهيلإ مضي يأ :اعفش (حتف) .انباحصأ نيب
 موقلاو مامإلا ناك اذإ هركي امنإ ةعامجلاب عوطتلاو «مامإلاب اعوطتم هنوك لاح يأ :اعوطتم (ط) .حيحصلا

 ةيناثلا ىلإ ماق ول اذكو «مامإلاب :يدتقي (نيكسم) .هركي الف لفنلا موقلاو ضرفلا مامإلا ىدأ اذإ امأ «نيعوطتم

 عير أ برغملا يف هعم عرش نإف ءمامإلا عم عرشي مو اهيف ىضع ةدحسب اهديق نإو ءةدجسب اهديقي ملو

 ديري ةجاحلا جرخي لحجر وأ قفانم الإ ءادنلا دعب دجسملا نم جرخي ال" :ةع هلوقل ؛اعرحت يأ :خلإ هجورخ هركو
 نذأ اذإ ام نيب قرف الو ءال وأ هيف نذأ تقولا لوحد :دارملاو «بلاغلا ىلع ىرج "هيف نذأ" :هلوقو "ع وحرلا
 قرفتت رخآ دجسم يف امامإ وأ ًانذؤم ناك نأب ةعامج رمأ هب مظتني ناك اذإ :اولاقو «ناذألا دعب لحد وأ هيف وهو
 عم هيح دجسم يف يلصيل جرح اذإ :ةياهنلا يو نعم ليمكتو ةروص كرت هنأل ؛ءادنلا دعب جرخي هتبيغل ةعامجلا

 يف ةالصلاو ءاميرحت هوركم هجورخ ذإ ؛هيف ام ىفخي الو «نذؤملاو مامإلاب ديق ريغ نم اقلطم هب سأب الف ةعامجلا
 هنأل ؛دوعلا مزع ىلع ناك اذإ ةجاحل جورخلا فالخب «بودنملا لجأل هوركملا بكتري الف « ةبودنم هيح دجسم

 ,ةعامجلاب هيف يلصيل رخآ دجسم ىلإ بهذ ءاش نإ هيح دجسم يف ةعامجلا هتتاف اذإو «ثيدحلا صنب نئتسم

 هرك يأ :هيف نذأ (حتف) .هلهأب ىلصف هلزنم ىلإ بهذ ءاش نإو «هیح دجسم يف هدحو ىلص ءاش نإو
 (نيكسم) .ناذألا تقو دجسملا يف ناك نم جورح



 ةضيرفلا كاردإ باب ١ ةالصلا باتك

 فاح نمو ,ةماقإلا 5 6 نإ ءاشعلاو رهظلا يف لا ال یلص كإو «يلصي ىح

 55 اعبت الإ ضقت ملو ءال الإو اهكرتو متا ءهنتس یا نإ رجفلا يعكر توف
 رحفلا ةنس يأ یدتقا رجفلا ي مامإلا عم

 ةرم يعادلا باحأ هنأل ؛دجسملا نم هحورح هركي ال يأ :ال (ع) .اه نذأ ىلا ةالصلا كلت وه :ىلص نإو

 ءاشعلاو رهظلا ىلص نم نأ هقالطإ رهاظ :ءاشعلاو رهظلا يف الإ 84/١[ :قئاقحلا زمر] .ايناث هيلع بجي الف
 ريثك يف روكذملا وهو «ةمهت جورخلا يقو عورشم امهدعب عوطتلا نأل ؛اقلطم ةماقإلا دنع جورخلا هل هركي ًادرفنم
 عرش نإ" :هلوقو «تميقأ نإو جورخلا هل هركي ال ىرحأ ةعامج ميقملا نأ ةعيرشلا ردص ركذ نكل «ىواتفلا نم

 رجفلاو رصعلا ءادأ دعب لفنلا ةهاركل جرخخيف امهريغ يف امأو «ةمهتلا نع يقوتلا هيف ةهاركلا هحو "ةماقإلا يف

 نأل ؛هجورخ بجي نأ يغبني ]۳٠١/١[ رهنلا فو «مامإلا ةفلاخم وأ ءاريتبلا امإ برغملا يف نيروظحملا دحأ موزلو

 رصعلا فالخب ءانايع ةعامجلا فلاخي هنأل ؛ىلص نإو هركي هنإف :ةماقإلا (حتف) .دشأ ةالص الب هثكم ةهارك

 (ع.ط) .جورخلاب سأب الف عرشي مل اذإ امأ ءرجفلاو برغملاو
 دنع تكرت اذإو «تقولا جورح فوح ال ةعامجلا توف فوح هيتعكر توف فوخب دارملا :خلإ فاخ نمو

 ءمظعأ ةعامجلا باوث نأل ؛"اهكرت" :هلوقو «ىلوألاب تقولا جورح فوح دنع كرتت نألف ةعامجلا توف فوح

 توبي قيرحتب 2 همهو + قفانم الإ ةعامجلا نع فلختي ال :ه دوعسم نبا لوق وهو «مزلأ اهكرتب ديعولاو
 افعض نيرشعو عبسب ًادرفنم ضرفلا لضفي ةعامجم ضرفلا نأل ؛رجفلا ةنس نم مظعأ مظعأب دارملاو ,نيفلختملا

 (حتف) . .اهنم ادحاو ًافعض رجفلا اتعكر غلبت الو «ثيدحلا يف درو امك

 اذإ ةنسلاب أي هنإ :ليقو «بهذملا ىلع دهشتلا ال ةيناثلا ةعكرلا كاردإ وجري ناك نأب فخي مل نإو يأ :ال الإو

 ؛ةنسلا كرتي ال :ال (حتف) .ةعكر كاردإب ديقتي الو «هخيشو دمحم نيب اميف قافتالاب دهشتلا يف ولو هکر دي ناك
 ٌرهظلا ناك نإو دمحم افالح امهدنع ةنسلاب أدبي دهشتلا كاردإ وجري ناك نإف «نيتليضفلا نيب عمجلا هنكمأ هنأل

 (عط) .مامإلا عم عرشو ًاقلطم ةنسلا كرت
 دنع اهعافترا دعب الو «يعفاشلل ًافالخ اننيب قافتاب سمشلا عولط لبق اهضقي مل رجفلا ةنس هتتاف نإ يأ :ضقت مو

 :325 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور امل ؛لاوزلا تقو ىلإ اهؤاضق لإ بحأ :دمحم لاقو «نيخيشلا
 اتعكر هتاف هذ رمع نأ هغلب كلام نع "أطوملا" فو «"سمشلا تعلط ام دعب امهلصيلف رجفلا يعكر لصي مل نم"

 ول امهدنعو «هيلع ءيش ال ضقي مل ول دمحم دنع نأل ؛فالح ال :ليق مث ءسمشلا تعلط نأ دعب امهاضقف رجفلا

 عم هتتاف اذإ رجفلا ةنس امأ «هدنع ةنس امهدنع الفن ناك ىضق ولو «ققحتم فالخلا :ليقو ءانسح ناك ىضق

 كتف هنأ يور امل ةعامجب وأ هدحو يلصي ناك ءاوس ءاقلطم لاوزلا تقو ىلإ اعامجإ ضرفلا عم ىضقتف ضرفلا

 لمهملا تقولا يف اهئاضقب ربخلا دورول ؛حصألا يف اهيضقي ال لاوزلا دعبو «سيرعتلا ةليل ةادغ ضرفلا عم اهاضق

 (حتف «نيكسم) .اعامجإ ًادوصقم اهيضقي الو لاوزلا دعب ًاعبت اهيضقي :ليقو هيلع ساقي ال هريغف «سايقلا فالخب



 ةضيرفلا كاردإ باب ل ةالصلا باتك

 لب ةعكرلا روب ةعامج رهظلا لصب مو فعفش لب ر قاريطلا لبق يلا يعفو
 ةنسسلا نأ

 TT ET ذل لإ 3 توف نمأ نإ ضرفلا لبق عوطتيو ءاهلضف كردأ
 ةعس تقولا يف ناك نأب 7 ةعامجلا

 نع يور اذك ءروهمجلا دنع هتقو يف يضقي رهظلا لبق عبرألا كرتو مامإلا عم عرش اذإ يأ :خ! يتلا ىضقو
 ضقي مل امئإو ءاهيف ءاضقلا يوني ال اذهو ءزاحب بحاوب سيل ام ىلع ءاضقلا مسا قالطإو «هيبحاصو ةفينح يبأ

 زارتحالل ةعمجلا لبق اذكو رهظلا لبق لاب دييقتلاو ءرهظلا فالخب هدعب لفنتلا ةهاركل ضرفلا ءادأ دعب رجفلا ةنس

 :ليقو «هدعب لفنتلا ةهاركو «ىلوأ لب رصعلا لبق يلا اذكو ءالصأ ىضقت الف ةبودنم األ ؛ءاشعلا لبق يلا نع
 ديهشلا ردص ركذو «هسكعب :دمحم لاقو «يفي هبو «هعفش مث الوأ عبرألا يلصي :فسوي وبأ لاق مث «هيضقي ال

 ؛هحيجرت يف فالح الف ءاهلحم تفي مل ىلا ةيدعبلا ىلع اهلحم تاف هنأ عم ةيلبقلا دقت امإ سكعلا ىلع فالتحالا

 هنإ :لاق نمو «هيلع همدقي ال هلحم تاذ هنأل ؛لفن هنإ :لاق نمف ءةنس وأ أدتبم لفن هنأ ىلع ءانب فالتحالا :ليق

 دعب اهدحو ننسلا ءاضق مدع امأ «ننسلا رئاس اذكو ءاعبت الو هدحو هضقي مل تقولا جرح نإف هيلع همدقي ةنس

 (نيكسم) .حيحصلا وهف اعبت اهئاضق مدع امأو دمحم دنع رجفلا ةنس الإ هيف فالح ال اًممف تقولا ج ورح

 «ىوتفلا هيلعو نيتعكرلا مث ءالوأ هتقو يف اهيضقي رهظلا لبق عبرألا كرتو مامإلا عم عرش اذإ يأ :هعفش

 كردأ قوبسم يأ :خلإ رهظلا لصي ملو (ط) .ننسلا رئاس اذكو ًاعبت الو مدعو اهدنا م تتولا رج ولو
 "اهلضف كردأ لب" :هلوقو ءامكح مامإلا تلم هنأ ؛قحاللا فالخب «ةعامجلل اكردم سيلف ةعكر مامإلا فلخ

 دييقتلا لب ءامود ام كاردإ نع ًايزارتحا اديق ةعكرلا تسيلو «ىلوألا ةريبكتلا تاوفل ؛كردملا نود هباوث نكل

 هدبع" :لاق لحجر :"عماجلا" ير داع هليقاو طف اتالا ب ةقامتلا لصف ورع ةهبدلا هك دمروا قي ال0( رفاه

 وأ ةيئانث وأ ةيعابر تناك ءاوس اناره كلا ةازألو «ثنحي مل ةعكر كردأف «"ةعامجي رهظلا ىلص نإ رح

 هلوق اذه ىلعو «هرحخآ ُكاردإ ءيشلا كاردإ نأل ؛ةعكرلا كاردإب ثنح رهظلا كردأ نإ رح هدبع :لاق ولو «ةيثالث

 (حتف) ."رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم" :التلع

 هنأل ؛ةعكر كاردإب ةعامجب ًايلصم نوكي ال ةعامجب رهظلا تيلص نإ رح يدبع :لاق نأب فلح اذإ نعي :ةعامجب

 ولو ؛ةعامجلا لضف يأ :اهلضف كردأ (ع) .ثنح ةعامجب هرثكأ وأ هلك ىلص اذإ الإ ثنحي الف «هضعبب درفنم

 [(ع) .قيض هيف ناك نأب تقولا توف نمأي مل نإو يأ ] :ال الإو (ط) .كردملا نود هباوث نكل دهشتلا كاردإب

 :نيهجو ىلع عوطتلا :لوقنف «ليصفتلا ىلإ جاتحي اذه :تلق ءرهظلاو رجفلا نود ءاشعلاو رصعلا ةنس يف اذه :ليق

 ةعامجب ةبوتكملا يدؤي نوكي نأ امإ ولخي ال يلصملاو ءاهيلع داز ام يهو ةدكؤم ريغو «بتاورلا يهو ةدكؤم ةنس

 يف كلذكف ًادرفنم ناك نإو «ناكمإلا عم اهيف ريختي الو ءًاعطق بتاورلا ننسلا يلصي ةعامحب ناك نإف ءأدرفنم وأ
 (نيع) .اقلطم اهيف ريختي هنإف بتاورلا ريغ امأو «تقولا توف فاح اذإ الإ ءطوحأ لوألاو «ريختي :ليقو «ةياور



 ةضيرفلا كاردإ باب 1۲۷ ةالصلا باتك

 عكر ولو ءةعكرلا كلت كردي مل هسأر عفر نح فقوو ربكف اعكار همامإ كردأ نإو

 .حص هيف همامإ كردأف تقم
 وکر لا اذه ي مامألا لبق

 اهيضقيف اقوبسم نوكيف دحوت ملو ةالصلا لاعفأ يف مامإلا عم ةكراشملا وه طرشلا نأل] :ةعكرلا كلت كردي مل
 هكردأ هنأل ؛اه اكردم ريصي :يعفاشلاو رفز لاقو [(عءط) .اه اكردم ناك عوكرلا يف هقفاو ولو هغارف دعب
 ءزاج هغارف دعب ىلص نإ نكلو «مامإلا غارف لبق ام ٍتأيف ءامهدنع ًاقحال اذه ريصيف «مايقلا مكح هل اميف

 عفرف «عوكر لل طحنا ىح فقي مل ول فالخلا اذه ىلعو «مامإلا غارف دعب امب ينأي ىح امب قوبسم وه :اندنعو
 يف مامإلا عباتي نأ هيلع بجو :"نيعملا حتف" يف لاقو 85/١[ :قئاقحلا زمر] .عكري نأ لبق هسأر مامإلا
 دسفت ال ةعباتملا كرت ولو «عوكرلا نم هسأر عفر ام دعب مامإلاب ىدتقا ول امك هل ابستحي مل نإو ءنيتدجسلا

 .اقافتا ةعكرلا كلتل ًاكردم نوكي هنإف عوكرلا يف هقفاوو ربك ول هنأل ؛"فقوو" :هلوقب ديق امنإو «هتالص

 هلوقل ؛هوركم مامإلا لبق عوكرلاو «هيرجي الف اهلبق امأ «هتءارق يرحت ام أرق ام دعب يأ :خلإ دتقم عكر ولو
 سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق عكري يذلا ىشخي امأ" :اكتفع هلوقو «'دوجسلاو عوكرلاب ينوردابت ال" :قفع
 اذكف «هب دتعي ال همامإ لبق هب ىتأ ام نأل ؛دعي مل اذإ حصي ال :رفز لاقو «يهنلل عرحتلا ةهارك ديفي وهو «"رامح

 (حتف) .تدحو دقو ءءزج يف ةكراشملا وه طرشلا نأ :انلو «هيلع ئتبي ام



 تئاوفلا ءاضق باب ۲۸ ةالصلا باتك

 تئا ءاضق باب

 NE EES طقسيو « قحتسم تئاوفلا نيبو ةيتقولاو ةتئافلا نيب بيترتلا
 ةالصلا ةالصلا

 هب رومأملا نأ ملعا [(ع) .هببسب بحاولا لثم ميلست وهو ءءاضقلا ماكحأ نايب يف يأ ] :تئاوفلا ءاضق باب

 ىضقت نويدلا :لاقي اذهلف «هدنع نم بجاولا لثم ميلست وهو :ءاضقو «بجاولا نيع ميلست وهو :ءادأ :ناعون

 باب" :لاقو ءاضقلا ماكحأ نايب يف عرش ءادألا نم غرف الو «ىرحألا يف نيترابعلا ىدحإ لمعتست دقو ءاهماثمأب

 ءادصق ةالصلا كرتي ال هنأ ملسملا لاح رهاظ نأل ار نينمؤملاب ًانظ تاك ورتم ءاضق :لقي ملو «"تئاوفلا ءاضق

 فاح اذإ رفاسملاو ,دلولا توم تفاح اذإ ةلباقلاك هنم دبال رمأب هلاغتشال دصق ريغ نم هتتاف امنإو

 بوحو ىلع ليلدلاو «قدنخلا موي اهتقو نع ةالصلا رخأ 5 هللا لوسر نأ ىرت الأ ءصوصللا نم
 ةالّصلا ٍمِقَأَوإل :لوقي لجوزع هللا نإف < ,كاهركد اذ اهطقيلك اهنعا a :هيلع هلوق ءاضقلا

 هنع ىحارتي ال طرشلا ءازج نأل ؛ هولا لع اهر كانتا دع اعلا نوك ةدافإ هيفو «(٤١:هط) 4 يركذل

 ؛ضرفلا عم تتاف اذإ رجفلا ةنس صوصخ يعي ةنسلا يف ةنسو «بحاولا يف بحاوو «ضرفلا يف ضرف ءاضقلاو
 (حتف «نیکسم) .ضرفلا عم تاق نإو اهادغ ام اف مدع حلا نو

 ءاضق زوجي ال اذكو «ةتئافلا ركذت عم ةيتقولا ءادأ قاوم ل یخ ادافتغا ال لمع ورقم بحناو: يأ ] خن

 قلطملا فارصنال ؛"ضرف" :لقي ملو «نيعباتلا نم ةعامجو دمحأو كلام لاق هبو [(ط) .نهنيب بيترتلا كرتب تئاوفلا

 توفي ال ام هنأل ؛؟"بحاو" الو «هب طقسي اذهو «نايسنلاب طقسي ال ةقيقح طرشلا نأل ؛"طرش" الو ,يعطقلا ىلإ هنم

 ضورفملا قحتسملاب دارملاو ءاهنم لك ىلع ىشمتي نأ نكميل ؛قحتسملا ظفلب ىتأف «هب توفي اذهو «هتوفب زاوجلا
 عم لصيلف مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف ةالص يسن نم" :ام# رمع نبا لوقل ؛اقحتسم بيترتلا ناك امئإو .ًالمع

 هعفر دقو «ربخلاك هلثم يف رثألاو «"مامإلا عم اهالص يلا هتالص دعي مث ءاهّيسن يلا لصيلف اف هتالص نم غرف اذإف «مامإلا

 یلص مث < ee BN E E E نو دبع
 «بحتسم رمأل اهريخأت هركي يلا برغملا رخأ امل ًابحتسم ناك ول ذإ OEP اهدعب برغملا

 تودو ا ع ا را و ر ره نركب د ةه لأ رف لك ن را :يعفاشلا لاقو

 وه اذه عمو ؛ءيشلل عبتب سيلو «هسفنب لصأ نامبإلاك هريغل اطرش نوكي نأ يفاني ال هسفنب ًالصأ هنوكو «هچض رباح
 (حتف) .انهه اذكف ةفرعب عمجلا يف رصعلا ةحصل طرش رهظلا مدقت نأ هنم برقأو «تادابعلا عيمج ةحصل طرش

 نأب تقولا قيض لوألا :ثالث لاصخ ىدحأب طقسي ةيتقولا ءادأو تئاوفلا ءاضق نيب بيترتلا يأ :خلإ طقسيو

 هتاعارم يف نأل ؛بيترتلا طقسيف «ةيتقولا ءادأ لبق تقولا جرخي ةتئافلاب لغتشا ول ثيحب تقولا رخآ يف ركذت

 = لعج دحاولا ربح نأ انركذ امل ؛نايسنلا يناثلاو ءاهتقو يف ةالصلا ءادأ وهو «هب عوطقملا ليلدلاب لمعلا لاطبإ



 تئاوفلا ءاضق باب ۱۹ ةالصلا باتك

 ا ىلإ اهدوعب دعي مو ءاّمس اقروريصو تايسنلاو «تقولا قيضب

 تئاوفلا يأ بيترتلا يأ ز م س ةتئافلا

 .افوقوم واو هكئاق اركأا
 0 777/2 ب بيج

 برغملا ىلص يلع هنأ يورو «هب عوطقملا ليلدلاب لمعلا بجوف ءانه اهركذت الو «ةتئافلل اتقو هركذت تقو =
 عم بيترتلا بحو ولو n :اولاقف ءَرصعلا تيلص مكنم دحأ نآر له لاقف ءاموي

 تئاوفلا ريصي نأ ةياورلا رهاظ يفف «ةرثكلا دح ىدأ يف اوفلتحا مث «تئاوفلا ةرثك ثلاثلاو «برغملا داعأل نايسنلا

 يورو ءرهشلا قرغتسا اذإ نونحلاك رهش ىلع ديزي نأ رفز دنعو «بيترتلا طقس ةسداسلا تقو جرح اذإف ءاتس
 راركتلا دح يف لحدت ال ةتئافلا نأل ؛ةياورلا رهاظ باوج حيحصلاو ءاسمح اهروريصب طوقسلا نأ دمحم نع

 ةتئافلا تناك ءاوس :نيكسم الم لاقو (صلختسم) .سداسلا تقو جورخب لحدت امنإو ةسداسلا تقو لوحدب

 مث ءرهش ةالص كرت نمك كلذو «خياشملا فالتحا ةميدقلا يفو ءاقافتا بيترتلا طقست ةثيدحلاف «ةثيدح وأ ةميدق

 «ضعبلا دنع رحت مل ةثيدحلا ةتئافلل اركاذ ىرحأ ىلص مث «ةالص كرت نح تاولصلا كلت ضقي ملو ةدم ىلص

 نم ىلوأب سيل ةتئافلا هذه لاغتشالا نأل ؛ىوتفلا هيلعو ءزوحت :ليقو «هل ًارجز ؛نكي مل نأك يضاملا لعجيو
 (حتفلا نم ةدايز عم ىهتنا) .اهتقو نع ةضيرفلا تيوفت لكلاب لاغتشالا يفو «ةميدقلا تئاوفلاب لاغتشالا
 (ع.ط) .حصألا يف بحتسملا :تقولا نم دارملاو «ةيتقولا تيوفت ةمكحلا نم سيل هنأل :تقولا قيضب

 دعي ملو ةتئافلا يضقي ءاهركذت مث ةيتقولا ىلصو ةتئافلا يسن ول نح زحاع يسانلا نأل ؛ةتئافلل :نايسنلاو

 تاولص تس ةتئافلا ةروريص عم ED يأ :اقروريصو (نيكسم) .امب طقسي ال :كلام لاقو «ةيتقولا

 ا ل ل ل ل :ةلقلا ىلإ (نيكسم) .ةسداسلا تقو جورخب

 ةمئألا سمه رايتحا وهو «ىوتفلا هيلعو :ريبكلا صفح وبأ لاقو «دوعلا لمتحي ال طقاسلا نأل ؛يقب اميف بيترتلا

 را را ر وعي لوو «مالسإلا رخفو
 لصي مل هنأ اركاذ الثم رصعلا ىلص ول يأ [اتاب اداسف دسفت امهدنعو «ةفينح يبأ دنع افوقوم اداسف يأ ] :افوقوم

 ىح بحتسملا تقولل دمحم دنعو ءامهدنع تقولا لصأل ةربعلاو «تقولا رحخآ يف نكي مل نإ هرصع دسف رهظلا

 عطقي «هوركملا تقولا يف رصعلا عقي هب لغتشا ول تقو يف رهظلا ركذت مث ءرهظلل سان وهو رصعلا يف عرش ول

 اذإف ءسمشلا بورغ دعب رهظلا يلصي مث رصعلا ف يضع هدنعو ءرصعلا يلصي مث رهظلا يلصيو امهدنع رصعلا

 :ليقو «فالتحالا اذه انخياشم ةماع ركذ اذك «لطبي دمحم دنعو ءامهدنع ةالصلا لصأ لطبي ال ةضيرفلا تدسف

 رثكأ وأ تاولص تس هدعب ىلص ول ىح افوقوم اداسف دسفي رصعلا مث ءةالصلا لصأ لطبي ال هنأب مهنيب فالح ال

 :هلوقو ءالصأ دسفي ال :يعفاشلا لاقو «لاحب هل زاوح ال ًاتاب اداسف دسفي امهدنعو «ًزئاج لكلا داعأ رهظلا دعي ملو

 (نيكسم) .امه فالح هدنع كلذكف ارتو كورتملا ناك ولو يأ ا ولو"



 وهسلا دوجس باب ۳۰ ةالصلا باتك

 وهسلا دوجس باب
 ا كف

 ا ل ا و مو Ea ميلستو دهشتب ناتدجس مالسلا دعب بجي
 حيحصلا يف

 فاضملل اببس هيلإ فاضملا نوكي نأ لصألاو «ببسملا ىلإ ببسلا ةفاضإ ليبق نم اذه :وهسلا دوجس باب

 فاضملا صاصتخا يأ صاصتخالل ةفاضإلا نأل اذهو «ةوالتلا ةلجسو بيعلا رايخو طرشلا رايخ يف امك

 ءاضق هبشأ تاف ام حالصإل وهسلا دوجس ناك الو «رثؤملاب رثألا صاصتخا صاصتخالا ىوقأو «هيلإ فاضملاب

 (نيكسم) .اهنع بابلا اذه رحأ اذهلو «تئافلا

 ربل عرش هنألو ؛"نيتدجس دجسيلف ةالصلا يف اهس نم" :التلع يبلا نع نابوث ةياورل ؛هب رمألل يأ :خلإ بجي

 نأش نأل ؛ةالصلا فالخب «ءامدلاب ناك هيف لحدم لاملل ناك امل هنأ ريغ جحلا يف ءامدلاك بحاو وهو «ناصقنلا

 دجس ناصقنلاب وهسلا ناك نإ :كلام لاقو ءاندنع وهو «"مالسلا دعب" :هلوقو ءرسكلا سنج نم نوكي نأ ربحا

 نأ يكحو «ناطيشلا ميغرت هنأل ؛مالسلا دعب دجسي ةدايز نع ناك نإو «ناصقنلا ربج هنأل ؛مالسلا لبق

 «هبهذع. باجأف ؟ةلأسملا هذه يف كلوق ام :فسوي وبأ هل لاقف كلام ءاجف «ديشرلا نوراه عم ناك فسوي ابأ

 اذه ىلع :لاقو انب لام تكس اغ نااار ةةايرلا يف وهسلا عقو ول كلوق ام :فسوي وبأ هل لاقف

 يطخي ةرات خيشلا :هل لاق فسوي ابأ نأ نظف «بيصي ةراتو ئطخي ةرات خيشلا :فسوي وبأ لاقف ءانخياشم انكر دأ

 :اككلع هلوق انلو مالسلا لبق وهسلل دجس كع يبلا نأ يور امل ؛مالسلا لبق دجسي :يعفاشلا لاقو «بيصي ةراتو

 ناتياور تضراعتف «مالسلا دعب وهسلل نيتدجس دجسي كع هنأ يورو «"مالسلا دعب ناتدجس وهس لكل"

 نع اهس ول يح مالسلا نع رخؤيف «رركتي ال امم وهسلا دوجس نألو ءاملاس اليل هلوقب كسمتلا يقبو «هلعفب
 (نيكسم «صلحختسم) .ةنس وهسلا دوجس :مهضعب لاقو «زاوجلا نود ةيولوألا يف فالخلا اذهو .هب ربحي مالسلا

 (ط) .حيحصلا يف ءاعدبو 3ع يبلا ةالصبو "بجي" ب قلعتم :دهشتب

 ةيوالتلا اذكو ءامهعفرت ثيح ةيبلصلا فالخب ةدعقلا نود دهشتلا عفري وهسلا ةدجس نأ ىلإ ءاعإ هيف] :ميلستو

 يف لوألا :تافالتحا ةثالث وهسلا دوجس يف نأ :لصاحلاف يناثلا دهشتلا دعب رخآ ميلست يأ [(ط) .راتخملا ىلع

 دجسي نأ يهو «هتيفيك يف ثلاثلاو ءاندنع مالسلا دعب وهو «هلحم يف يناثلاو «حيحصلا يف بحاو وهو هتفص

 ةميلست :ليقو ؛حيحصلا وهو «نيتميلست ملسي :ليقف :لوألا مالسلا يف فلتخا مث «ملسي مث دهشتي مث «نيتدجس
 ءاعدلاو 5 يبلا ىلع ةالصلاب يأيو هنيمب نع دحاو ميلست :ليقو «ةلبقلا نع فرحني الو «ههحو ءاقلت ةدحاو
 موقيو نوفرصنيف «ةالصلا نع مامإلا غارف نودتقملا نظي نيتميلستلا ةروص يف نأل ؛حيحصلا وه ءوهسلا ةدعق يف

 (هريغو ئيع) .ةعامجلا رمأ لتخيف «هتالص هيلع يقب ام ءادأل قوبسملا



 وهسلا دوجس باب ۴۱ ةالصلا باتك

 وهو لوألا e نإف .هوهسب ال همامإ وهسو ,رركت بإو 5 3
 ايلمع ولو ضرفلا يف ١ يأ

 دوعقلا ىلإ دوعقلا دوعقلا يأ

 E eas ا ماو قدا جاو وج وا وت ضل يق e ناف .وهسلل دجسو

 دوعقلا ضرف ريحان

 لماش هقالطإب وهو [(ع) .بحاو ءيش كرتب وهسلا دوجس بحي يأ "بحي" :هلوقب قلعتم] :بجاو كرتب
 نم ةيناثلا ةعكرلا يف عوكرلا ةريبكتو «موظنم ركذ هنأل ؛هضعب وأ دهشتلا كرتل لماشو رييغتلاو ريحأتلاو مسقتلل

 بحاو ريخأت وأ ىلوألا ةدعقلا كرتك بحاو كرتب وهسلا دوجس بجي يأ ضعبلا دنع تونقلا ةريبكتو نيديعلا
 اس ةا دلا كرك نك را اکا و قفا رها تساوت وا اا ا واک

 نأب نكر راركت وأ «دهشتلا ردق ىلع ةدايزلاب ةثلاثلا ىلإ مايقلا ريخأتو ءاهدجسف ةيناثلا ةعكرلا يف اهركذت مث

 لوقو «عكر ي نأ لبق دجس وأ أرقي نأ لبق عكر نأب نكر مدقت وأ ءتادجس ثالث دجس وأ نيعوكر عكر

 (حتف) .وهسلا رركت نإو ناتدجس هيفكيو لكلا لمشي "بحاو كرتب" :فنصملا
 هنأل ؛يدتقملا ىلع يأ :خلإ همامإ وهسو (ط) .نيتدجس نم رثكأ هيلع بحي ال ىح بحاولا كرت :رركت نإو
 ةد مامالا دعت ام دعي لحد واو «وهسلا تقر هب ايدقتم تركي نأ طرشي الو مالل اع راض عادتقألاب
 دجسي ال مامإلا دجسي مل نإو ءامهيضقي ال امهدجس ام دعب نإو «ىلوألا يضقي الو «ةيناثلا يف هعباتي وهسلا نم

 [همامإ ىلع الو هيلع بجي ال يأ | :هوهسب ال (حتف) .اعبت الإ ءادألا مزتلا امو ءهمامإل افلام ريصي هنأل ؛متؤملا

 (ع) .زوحي الف ءًاعبات عوبتملا بلقنال هعم مامإلا دجس ولو «ةفلاخملا ىلإ يدؤي وه دجس ول هنأل ؛يدتقملا يأ

 بصتني مل ام :ليقو ءاهيلإ هاتبكرو ضرألا نم هيتيلإ عفري نأ دوعقلا ىلإ برقلا نيعمو «مايقلا نم يأ :برقأ
 (حتف) .ىلعألا فصنلاب ربتعم الو «برقأ مايقلا ىلإ وهف بصتتا نإو ءدوعقلا ىلإ برقأ وهف لوألا فصنلا
 (ع ط) .حصألا يف وهسلل دحسي الو «همكح ذحأي ءيشلا ىلإ برق ام نأل ؛دهشتو دعقو ءابوجو :داع

 «ناسنإلا نم لفسألا فصنلاب كلذ ربتعيو «مئاقلاك هنأل ؛دوعي ال برقأ دوعقلا ىلإ نكي مل نإو يأ :ال الإو
 كرتل يأ :وهسلل ۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .ال الإو «برقأ مايقلا ىلإ ناك اوس لفسألا فصنلا ناك نإف

 هتالص تدسف داع نإف ءال ًامئاق ىوتسا نإو ءدوعي امئاق وتسي مل نإ :ةياورلا رهاظ يفو ؛ةدعقلا يأ بحاولا
 (ع«ط) .كلذ هنكمأو هتالص حالصإ هيف نأل ؛اهيلع ماق يلا ةعكرلل :دجسي مل (ط) .هبشألا وهو ءال :ليقو

 ناكرأ لامكإ لبق ةلفانلا يف هعورش مكحتسا هنأل ؛ايهاس وأ ادماع ناك ءاوس ءاقلطم يأ :هضرف لطب

 رهظت فالخلا ةدئافو «ةهبحلا عضوب فسوي يبأ دنعو :هعفرب (حتف) .ضرفلا نع هجورخ هترورض نمو «ةبوتكملا
 ءافالطبل اهحالصإ هنكمي ال فسوي يبأ دنعف ءأضوتف ءوضولل هسأر عفرف ثدح هقبسف «هتهبج عضو اذإ اميف

 ۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هلوق ىلع ىوتفلاو «نيبي دمحم دنعو



 وهسلا دوجس باب ۳۲ ةالصلا باتك

 ء م6
 ةسماخلل دجس إو لسو داع ماق قا 2 دعق نإو «ةسداس مضيف الفن تراصو

 دوفقلا لإ ةعكر اهيلإ دمحم ًافالخامهدنع سمنلا تاعكرلا

 هل روع ديس ا دج CS دي ها
 مالسلا هريخأتل ى لاتدئازلا

 «حص دجس نإف ريغ هب ىدتقاف ءيهاسلا ملس ولو هيلع ريخأ اهل نيل عوطتلا
 ريغلا ءادتقا ىف يهاسلا اذه يأ ةالصلا عطق

 ءيفنأتسا ةرم لوأ یلص مك هنأ كلش نإو :عطقلل ملس E ال الو
 يهاسلا هب هؤادتقا حصي ال يأ

 ؛[(ط) .مضلا ىلإ ةجاح الف ًاعبرأ ريصتف برغملا امأو ءرجفلا يف ةعبارو رصعلا يف ولو ابوجو ليقو ءابدن] :ةسداس

sS 
 .دوجسلاب ةسماخلا ديقي ملو :ماق مث (نييع «حتف) . .مضي رفز دنعو ءائيش اهيلإ مضي الف «ةالصلا لصأ

 ۸۸/١[ :قئاقحلا زمر] .عورشم ريغ هنأل ؛امئاق ملسي الو «بحاو هنأل ؛مالسلاب ضرفلا نع جرخيل :ملسو
 ؛ملسيو دوعقلا ىلإ دوعي لب متي ال يعفاشلا دنعو «طقف مالسلا رحأ هنكلو «ةريحألا ةدعقلاب ىتأ دق هنأل :هضرف مت

 رصعلا يق ولو عورشم ريغ ةدحاولا ةعكرلا ذإ يفك نسب :ةسداس ۸۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ضرف مالسلا نأل

 نبي نأ دارأف ءوهسلل دجسو امهيف اهسو ًاعوطت نيتعكر ىلص ول يأ :وهسلل دجس ولو (ع «ط) .حصألا ىلع

 ول رفاسملا نأل ؛ع وطتلاب ةالصلا ديق امنإو ءاهطسو ف هعوقول ؛هدوجس لطبي هنأل ؛امهيلع نيي مل نييرخأ امهيلع
 ةدجسلا دفت ملو ءاعبرأ هتالص متي هنإف «ةماقإلا ىون مث ءوهسلل دجسو ءامهيف اهسو نيتعكر ًالثم رهظلا ىلص
 (ع .ط) .حصألا يف رهظلا ةنس نع نابونت الو «مالسلا هريخأتل :وهسلل (نيكسم) .هتداعإ هيلعف ةقباسلا

 دأ ام لطي الثل نبي مل امهيلع يبي نأ دارأ ول يأ :هيلع (ع) .وهسلل دجسو امهيف اهسو اعفش لفنت نأب :عوطتلا

 ؛وهسلا دوجس ديعيو ًاميرحت هركو حص ىب ول اذه عمو «ةالصلا طسو يف عقي هنأل ؛ةرورض الب وهسلا دوجس نم
 اذه نأل ؛ةعيرحتلا نالطبل ملكتي مل وأ ةلبقلا نع لوحتي مل ام ةالصلا عطق ايوان يأ :عطقلل (عءط) .لطب هنأل
 (حتف) .هتين وغلتف عورشملل ًارييغت هتين تناك عطقلا ىون املف ؛مارحإلا عطقني الف «ةالصلا ةمرحل عطاق ريغ مالسلا

 لبق ناك نإو هيلع ءيش الف دهشتلا ردق دعق ام دعب وأ اهنم غارفلا دعب امأ ءغارفلا لبق يأ :خلإ كش نإو

 ااا اغا هتك ر ةد ق كرو عبرا فلا ىلج فأ كالا نعي لذ ةرمعأ ول هنأ لإ كالا
 هرمع يف هسي مل هنأ ال هل ةداعب سيل وهسلا نأ هانعم :ةرم لوأ (عءط) .اعبرأ مأ اثالث مأ نيتنث مأ ةدحاو :ىلص

 كلت يف هل وهس لوا :ليقو «هغولب دعب طق هتالص يف ًاوهس نكي ملو هرمع يف هل عقو وهس لوأ :ليقو «طق
 مك هنأ هتالص يف مكدحأ كش اذإ" 6 هلوقل ؛ةروكذملا هتالص يأ :"فنأتسا" :هلوقو «حصأ لوألاو ةالصلا

 يفاني لمع وأ مالكلا وأ مالسلاب كلذو «ىلوألا نع جورخلاب الإ روصتي ال لابقتسالاو «"ةالصلا لبقتسيلف يلص
 (حتف «ٰييع) .ةالصلا نم هب جرخي مل هنأل ؛وغل ةينلا درجو ءاعرش اللحم دهع هنأل ؛ىلوأ ادعاق مالسلابو «ةالصلا



 وهسلا دوجس باب TT ةالصلا باتك

 ىلص هنأ ملع مث «ملسف اهمتأ هنأ رهظلا يلصم مهوت .لقألا ذخأ الإو «ىّرحت رثك نإو
 مهولا ىلع الثم كاشلا

 .وهسلل دجسو اهمتأ نيتعكر
 اعبرأ رهظلا متأ يأ طَقف

 لومحم كلذ نأل ؛نيثيدحلا نيب ةضراعم الو «"باوصلا رحتيلف هتالص ىف كش نم" كع هلوقل :ىرحت رثك نإو

 لمعلا كرت بحوي هنأل ؛سكعلاب رمألا لعجي ملو «ةرم ريغ هل عقو اذإ ام ىلع اذهو «ةرم لوأ هل عقو اذإ ام ىلع

 ذخأ يأ :ىرحت .ةرم لك يف ةداعإلاب جرحلا عقي هنألو :"حتفلا" يف لاقو[١/۸۹ :قئاقحلا زمر] .امهدحأب

 85/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش ىلع رحت هل عقو نكي مل نإو :لقألا ذخأ الإو (ط) .هيأر ربكأب وهو ىرحألاب

 يرحتلاب لمع ءاوس بحاو هنإف هلافغإ يغبني ال امم وهو «كشلا روص عيمج يف وهسلا دوجس فنصملا ركذي ملو
 (حتف) .حيبست وأ ةءارقب كشلا ةلاح لغتشي ملو نكر ردق كشلا هلغشأ اذإ ام ديقم وهو «لقألا ىلع ىب وأ

 (ط) .كشلا روص عيمج يف وهسلل دجسيو «دوعق عضوم هنأ مهوتي عضوم لك يف دعقيو هيلع ئبو «هنقيتل :لقألا
 ترصقأ :لاقف «نيديلا وذ ماقف «نيتعكرلا سأر ىلع ملسف «نيئاشعلا ىدحإ ىلص #جء هنأ يور امل :اهمتأ

 موقلا ىلع لبقأف «ناك دق كلذ ضعب :لاقف «نكي مل كلذ لك :## لاقف «هللا لوسر اي تيسن مأ ةالصلا

 كلذ ناكو «نيتعكر ىلصو ماقف «معن :الاقف «نيديلا وذ هلوقي ام قحأ :لاقف قد رمعو هد ركب وبأ مهيفو

 هليبس سيل اميف زوجي وهو ءءايبنألا ىلع وهسلا زاوج ىلع لدي ام ثيدحلا ينو «ةالصلا يف مالكلا ميرحت لبق
 :لاق نم نسحأ دقلو اهريغو ماكحألاب ىلاعت هللا نع رابخألا يف مهيلع عنتمملا وهسلاو ؛غالبلا

 هال لفاغ بلق لك نع وهسلاو 22 اهس فيك هللا لوسر نع يلئاس اي
 هلل ميظعتلا يف هللا ىوس امع اهسف هرس ءيش لك نع باغ دق

 (حتف)
 بيرق ناك وأ ءاشعلا وأ رهظلا يف وهو حيوارتلا وأ ةعمجلا امنأ وأ رفاسم هنأ نظ ول ام فالخب :وهسلل دجسو

 (عءط) .ادماع ملس هنأل ؛هتالص دسفت ثيح ملسف نيتعكر ضرفلا نظو مالسإلاب دهع



 ضيرملا ةالص باب ۳٤ ةالصلا باتك

 ضيرملا ةالص باب

 عت نإ اا «دجسیو عك ری ادعاق ىلص ضرما هدایز فاح وأ مايقلا هيلع رذعت نم

 ادعاق هنر لاحت لما نا ع نک ضيرملا ىلع يأ
 ATE E E ل ‹ضفخأ هدوجس لعجو «ارذياع

 عئابطلا لادتعا يحلا ندب يف هلولحب لوزي نعم ضرملاو ءاهماكحأ نايب يف باب اذه يأ ] :ضيرملا ةالص باب

 وهسلا نم لكو «ةيناثلا ف عرش ىلوألا نم غرف املف «ضرملاو ءةحصلا :نيتلاح ناسنإلل نأ ملعا [(ع) .عبرألا
 نم ضيرملا ىلإ ةالصلا ةفاضإو ؛مدقف اضيأ ضرما ةلاح هلوانتل ًاعقوم معأ وهسلا نأ الإ «يوامس ضراع ضرملاو
 (حتف) .هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ

 ًاصوصخ كلذك الإ هئزجي ال طئاح وأ اصع ىلع ًادمعتم وأ اكتم هيلع ردق ول هنأل ؛مايقلا رذعتب ديق :مايقلا هيلع رذعت
 ناك اذإ هكرت زوجي امنإ هنأل ؛مايقلا كرت رجي مل ةقشملا نم عون هقحل نإف هل ةردق ريغلا ةردق نالعجي امف ءامهوق ىلع

 ىلع ارداق ناك ول نح ردقي ام ردقب موقي مايقلا ضعب ىلع ردق نإف «ىوتفلا هيلعو «حصألا ىلع ررض هب قحلي

 عكر ي" :هلوقو «هردقب موقي ةيآ ولو اياق ارا ضعب ىلع ارداق ناك وك ؛ًامئاق ربكي طقف ًامئاق ريبكتلا

 ."ءاعإ ع ئموت ا نإف ءادعاقف عطتست مل نإف ءامئاق لص" :نيصح نب نارمعل الع هلوقل ؛؟"دجسيو

 ىَلَعَو ًادوُعقَو اما لا نورك الا :ىلاعت هلوق ايقلتسم ذأ غا سيرا ةالص ىلع ليلدلا رحبلا فو :ةمتت

 ةرودق نإ انيق ی ا و راع سانع هان لاق هوو «ٍمهبونُح

 (حتف) .دوعقلا نع اوزجع نإ مهونج ىلعو «مايقلا نع اوزجع نإ ًادوعقو
 وأ ءربلا ءاطبإ وأ يمكحلا ضرملا وهو :ضرملا (ع) .يقيقحلا ضرملا وهف طقسي ماق ول ثيحب ضئارفلا يف :مايقلا
 89/١[ :قئاقحلا زمر] .مايقلل اديدش املأ دجي ناك وأ سأرلا نارود

 ميا هنإف هدوحسلاو حرك را نما داو لك يا ءاريلغت نإ نك ىك نالا يقي رذعتا لوألاف :دجسيو
 ىلع ردق ولو «ءاميإلاب CT (اطرش اعم امهرذعت

 لدبلا نايب ىلع راصتقالا يلو «يموي دوجسلا هنكع الو ةقيقش هتذحأ ولو ؛عوكرلا طقس دوجسلا نود عوكرلا

 .ةءارق ريغب يلصيف ءاهنع زجعلا دنع اهل لدب ال ةءارقلا نأ ىلإ ةراشإ دوجسلاو عوكرلاو مايقلا نيعأ ةثالثلا ناكرألل

 امهماقم مئاق ءاميإلا نأل ؛ع وكر لا ءاعإ نم ضفحأ هدوجس ءامإ يأ فاضم فذح ىلإ ةراشإ :هدوجس لعجو

 هعوكرل هسأر ضفخأ اذإ لب نكمي ام ىصقأب ضرألا ىلإ ةهبحلا بيرقت ءاميإلا يف همزلي الو ءامهمكح ذحأيف
 عقي هحو ىلع امهيف ءانحنالا ندأ هيفكيو ءزوجي ال امهنيب ىوس ول يح زاح هنم ضفخأ دوجسلل مث اماكيش

 (صلختسم «حتف ) .عوكرلا ءاعإ يف هنم طحأ دوجسلا ءاعإ يف ءانحنالا نوكي نأب امهنيب زييمتلا
 (ط) .هعوكر ءاكإ نم ضفحأ هدوجس ءاعإ يأ :ضفخأ



 ضيرملا ةالص باب 0 ةالصلا باتك

 حل الإو عض هاو لقا دل ههحو ىلإ عفري الو

 هنأ لاحلاو يأ

 نا ASS «ترخا الإو «هبنح ىلع وأ افا ىموأ دوعقلا رذعت إو
 طقست الو ةالصلا هنع هنوك لاح دوجسلاو ع وک رلاب

 ءامإلا دح غلب يذلا ضيرملا نأ رهاظلا نأل ؛لوهحا ءانب ىلع ءافلا حتفو ةيتحتلا ءايلا مضب "عفري" يف ةياورلا :عفري الو

 دجست نأ تردق اذإ" لك هلوق عفرلا زاوج مدع ىلع ليلدلاو «هريغ هل عفري نأ لب ههحو ىلإ ءيش عفر ىلع ردقي ال
 (صلختسم) 4894/١[ :قئاقحلا نييبت]ابرحت اهوركم ناك عفر ولف ."كسأرب موأف الإو ءدجساف ضرألا ىلع

 (ع) .روكذملا عفرلا لعف يأ لوهحملا ةغيص ىلع :لعف (ع) .كلذ نع يهنلا دورول عفري يذلا ءيشلا كلذ ىلع :هيلع

 لاق .دوجس وه :ليقو «عامجإلاب يأ :حص (ط) .هجو ىلع عوفرملا عضو له هسأر ضفخي مل نإو يأ :هسأر
 ضيرملل زاج زوجي حيحصلا هيلع دجس ول لاحب عوضوملا ءيشلا ناك ول :لاقي نأ يغبني ناكو ]٤۸۹/١[ يعليزلا

 :هلوقو «دوجسلا ىلع ردقي مل نإ ضيرملل زوجيف «ءاعإ وهف هيلع دجسي نأ حيحصلل زج مل نإو «دوجس هنأ ىلع
 ضرألا ىلع ةعوضوم ةداسولا تناك نإو ءزجي مل هتهبج ىلع ًائيش عضو نكلو هسأر ضفخي مل نإو يأ "ال الإو'
 ام ىلع دجس ول نح ضرألا مجح دجي نأ طرتشيو .دوجسلا يف ءامإ هنإ ثيح نم يأ زاج اهيلع دجسي وهو

E(حتف) .دوجسو عوكرب اهنأ ىلع زاح نيتنبل وأ ٍةنبل ردق اهعافترا نكي مل  

 بيبطلا رمأف «هنيع نم ءاملا عزنب دعق ول لاحب ناك نأب يمكحلا معي د ام دوعقلا رذعتب دارأ :دوعقلا رذعت نإو

 ءاضعألا ةمرح نأل ؛ءاميإلاب يلصيو يقلتسي نأ هئزحي هنإف ,.دوجسلاو دوعقلا نع هاهو مایا رهظلا ىلع ءاقلتسالاب

 ريصيف «عفتريل ةداسو هسأر تحت عضيو ةلبقلا ىلإ هيلحر ًالعاج «هرهظ ىلع يأ :ايقلتسم (حتف) .سفنلا ةمرحك
 ۸۹/١١ :قئاقحلا زمر] .ةلبقلا ىلإ ةيلجر دم نع ايماحت رق نإ هيتبكر بصنيو «دعاقلا ةبش

 ىلإ ههحوو رسيألا وأ نميألا هبنج ىلع عجطضا نإ يأ [(ط) .ىلوأ لّوألاو ةلبقلا ىلإ ههجوو] :هبنج ىلع وأ
 يقلتسملا ةراشإ نأل ؛عاجطضالا قلطم نم لضفأ رهظلا ىلع ءاقلتسالاو ءلضفأ نمبألا ىلعو ءزاج أموأف ةلبقلا
 فرش ىلع ضرملا نألو «هيمدق بناج ىلإ عجطضملا ةراشإو «ءامسلا نانع ىلإ ةلبق وهو «ةبعكلا ءاوه ىلإ عقت

 هل زوجي ال يمال دنعو «بنجلا ىلع ناك اذإ ام فالخب ءةلبقلا ىلإ ههحو ناك ماق وأ دعقف لاز اذإف «لاوزلا

 عطتست مل نإف ءامئاق لص" :نيصح نب نارمع ثيدحب مامإلا نع ةياور وهو ؛عاجطضالا ىلع ةردقلا عم ءاقلتسالا

 ءادعاقف عطتسي مل نإف ءامئاق ضيرملا يلصي" :#تفع هلوق نع يور ام :انلو "كبنج ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف
 :الكلل هلوق نعمف «طوقسلا هب داريو ركذي بنجلا نأل ؛لوألا ثيدحلا يف ةجاح الو «"هافق ىلعف عطتسي مل نإف

 هلوقل [(ط) .هسأرب ءامبلا عطتسي مل نإو يأ ] :ترخأ الإو (حتف) .ًايقلتسم ناك ولو ًاطقاس يأ "كبنج ىلعف"
 رذعلا لوبقب قحأ هللاف عطتسي مل نإف .ءامإ ئموي هافق ىلعف عطتسي مل نإف" :هلوق دعب قباسلا ثيدحلا يف ف

 ةليلو موي نم رثكأ ءاعإلا نم زجعلا ناك نإو طقست ال اهنأ ىلإ ةراشإ :"قئاقحلا زمر" يقو "ترحأ" :هلوق يتو "هنم
 - موي ىلع داز اذإ هزجع نأ حصألا :ليقو «هيلع ىمغملا فالخب «باطخلا نومضم مهفي هنأل ؛اقيفم ناك اذإ



 ضيرملا ةالص باب ١ ”5 ةالصلا باتك

 وسزف فوز سفر ز

 لدعاق ا مايقلا اي دوجسلاو ا رذع نإو ,هيبجاحو هبلقو هنيعب مۇي مو

 O ا TE ,ردق امب متي هتالص يف ضرم ولو

 ادعاق هتالص _ عرش ام دعب ىلصملا يأ

 دمحم ركذ دقف «باطخلا هحوتل فكي مل لقعلا درحم نأل ؛همزلي كلذ نود ناك نإو ءءاضقلا همزلي ال ةليلو =

 (ييع «حتف) ]89/١[ .هيلع ةالص ال نيقاسلا نم هامدقو نيقفرملا نم هادي تعطق نم نأ

 ةنآو سا لاو ضاعت عل دارا ىمسم نأ ىلع ءانب [(ط) .هسأرب ءاعإلا ىلع ةردقلا مدع دنع] :هنيعب مؤي ملو

 «"ضفحأ كدوحس لعحاو «كسأرب موأف الإو" :ضيرملا كلذل ةع هلوق يف ارسفم ءاح دقو «ةراشإ اهريغب

 نأ يغبني :يعفاشلا لاقو «هبلقبف زجع نإف «هينيعب ئمؤي :رفز لاقو ءاهوحنو نيعلاب ضفخلا ةدايز ققحتت الو

 نع ةياور يفو «ناكرألا ىلع ردق ىم ديعيو «هبلقبو هبحاحب ئمؤي :دايز نب نسحلا لاقو «هنيعبو هبلقب ئمؤي
 ةالصلا حصت ال لا ةينلا نأل ؛هبلقبف رجع نإو ءاهمكح ناذحأيف سأرلا يف امال ؛هينيعب ئموي فسوي يبأ

 سأرلاب ءاميإلاب درو صنلاو «عنتمم يأرلاب لادبألا بصن نأ :انلو ءزجعلا دنع ةالصلا هب ماقتف «هب موقت امنإ امودب

 ءءايشألا هذه نود ةدجسلا يأ ةالصلا نكر هب ىدأتي هنأل ؛سأرلا ىلع سايقلا نكمي الف «سايقلا فالح ىلع

 زوجي الف ءافاكرأ نم ظح يذب سيلف نطابلا امأ «ةرهاظلا ءاضعألاب ىدؤت ةالصلا ناكرأ نإ :لوقي نسحلاو

 أ" :ة3ع يبلا ربحأ ءهنم رذعلا لوبقب قحأ هللاف :نيصحلا نب نارمع ثيدح يف ّرم ام :انلو «بلقلاب ءاعبإلا

 (حتف «صلحختسم) .هركذل اوركذ امك ءاعإلا هيلع ناك ولو «ةلاحلا هذه يف "هللا دنع روذعم

 (ع) .ةياور يف فسوي يبأو يعفاشلاو رفزل افالخ :هيبجاحو
 «دوصقملا وهو «ضرألا ىلإ برقأو ضفحأ هيف هسأر نوكل ؛دوجسلاب هبشأ هنأل ؛بحتسملا وهو :ادعاق أموأ

 دوجسلاو عوكرلا ناوأ ءاج اذإف «موقي نأ هيلع ضرتفي ذإ عاف نلص" :مهوق نم ىلوأ "اذعاق ا قو

 «عوشخلاو عوضخلا ةالصلا نم دوصقملا نأل ؛دوجسلاو عوكر لل ءاميإلا دنع مايقلا همزلي مل امنإو ءادعاق أموأ

 دوجسلا ىلإ ةليسو مايقلاو «دوجسلا يف هتيافو عوكرلا يف دحوي عضاوتلا نأل ؛دوجسلاو عوكرلاب كلذ لصحيو
 :انلو «رخآ نكر ءادأ نع زجعلاب طقسي الف نكر مايقلا نأل ؛امئاق ئموي :يعفاشلاو رفز لاقو «هطوقسب طقسيف
 ءانكر نوكي ال دوجسلا هبقعي ال ناك اذإف ؛ميظعتلا ةياف نم اهيف امل ؛ةدجسلا ىلإ هب لسوتيل مايقلا ةينكر نأ

 (صلختسم «حتف) .دوجسلاب هبشأ دوعقلا نأل ؛ىلوأ هانلق امو «ةيلضفألا يف فالخلاف

 ىلع ىقلتسيف ردقي مل نإف «ئمؤي الإو ءامهلعف دوجسلاو عوكرلا ىلع ردق نإف «هتقاط بسحب ردق امم. :ردق ام متي

 نأل ؛ءانبلا زاوح مدعل ؛لبقتسي هنأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىورو ۹٠/١[ :قئاقحلا زمر] .فنأتسي :ليقو «حصألا

 "ردق ام متي" :فنصملا لوق نكل «لابقتسالا مزل اذهو ءامهودب زوجي الف «دوجسلاو عوكرلل ةبجوم تدقعنا هتكرحت

 (حتف) .ءاميإلاب لكلا ىدؤي نأ نم ىلوأ ءاعبإلاب اهضعبو دوجسو عوكرب هتالص ضعب ءادأ نأل ؛حصألا وه



 ضيرملا ةالص باب 1۳۷ ةالصلا باتك

 یکتی نأ عّوطتمللو ءال ًايمؤم ناك ولو «ینب حصف دجسيو عكري ًادعاق یلص ولو
 هتالص ءانثأ يف ضرملا نم هتالص ضعب ضيرملا

 سا نمو «جص ردع الب ادعاف كلف يف ىلص ولو «ېآ نإ ءيش ىلع
 ابولغم هلقعراص يأ سأرلا نارود لثم طئاحو اصعك

 "ال رثكأ ولو ءىضق تاولص سم نح
 ا د ل سلا ا
 ةالص ىلع يدتقملا ةالص ةلزنمب اهوأ ىلع ةالصلا رحآ ءانب نأ لصألاو «لبقتسي :دمحم لاقو ءامهدنع :ىنب

 لعف ىلع ءانب امهدنع حيحص دعاقلاب مئاقلا ءادتقاو ءالف ال امو ءءانبلا حص ءادتقالا حصي عضوم لكف «مامإلا

 (صلختسم «حتف) .مامإلا ةلاح نم ىوقأ يدتقملا ةلاح نأل ؛زوج ال دمحم دنعو 0

 (ط) .عوكرلا ىلع ردق يح ّحص مث :ايمؤم (ط) .هتالص ضعب ىلص ضيرملا ي أ :ناک ولو
 زاوج يف مهفالتخا ىلع ءانب نبي :رفز لاقو «فيعضلا ىلع يوقلا ءانب موزلل اقافتا فنأتسي لب نبي ال يأ :ال
 (حتف) .رفز دنع زوجيو خياشملا دنع زوجي الف ءدحاسلاو عكارلل يموملاب ءادتقالا

 (ع«ط) .حيحصلا يف رذع الب ءاكتالا هركو ءدعق ًائيش دج مل نإف ,رذع هنأل ؛بعت يأ :ىبعأ نإ
 امنأل ؛ةنيفسلا هب تراد املكو ةالصلا حاتتفا دنع ةلبقلا ىلإ هحوتلا همزليو جورخلا ىلع ةردقلا عم ولو :رذع الب

 ؛رذع نم الإ زوجي ال :الاقو «ةفينح يأ دنع :حص (ع ط) .اقافتا ءامبإلاب اهيف ةالصلا زوحب الو تيبلاك هقح يف

 نإ جرخي نأ ىلوألاو «ققحتملاك راصف سأرلا نارود بلاغلا نأ :هلو ءرذع نم الإ كرتي الف نكر مايقلا نأل

 يلاح يف هدنع زوج :ليقو ءاعامجإ زج مل ةطوبرم تناك ولو «ةطوبرملا ريغ يف فالخلاو ءاهنم جورخلا عاطتسا

 ناك نإ حصألاو ءنيهجو لمتحي :ليق برطضت يهو رحبلا ةحل يف رحبلاب ةقثوم تناك نإف ءاسرإلاو ءارحإلا
 (نيكسم «ئييع) .ةفقاولاك يهف ًاليلق اهكرح نإو «ةرئاسلاك يهف اديدش اكيرحت اهكرحي حيرلا
 «ةيصعم وه ام لصح هنأل ؛لاط نإو ءاضقلا همزلي رمخلاب هلقع لاز ول هنأل ؛ءامغإلاب ديق :هيلع يمغأ نمو

 فرع ءاضقلا طوقس نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءادلا وأ جنبلاب لاز اذإ اذكو «هقالط عقي اذهو ؛فيفختلا بجوي الف

 «ضرملاك راصف «حابم هنأل ؛طقسي دمحم دنعو «هلعفب لصح ام هيلع ساقي الف «ةيوامس ةفآب لصح اذإ رثألاب

 لاقو «ضرم وهو هبلق فعض ببسب فوخلا نأل ؛يمدآ وأ عبس نم عزفب لصح ول ام معف ءامغإلا يف قلطأو
 عبرأ هيلع ىمغأ ه2 ايلع نأ يور ام :انلو ءلماك ةالص تقو يف نح وأ هيلع يمغأ اذإ يضقي ال :يعفاشلا

 (ييع «حتف) . A ا
 تاقوألاب وأ تاعاسلاب ناك ءاوس ًاقلطم يضقي ال سمخلا نم رثكأ نونجلا وأ ءامغإلا داز ول يأ :ال رثكأ ولو

 دعب ام ىلإ مادو لاوزلا لبق نح ولف «يضقي ال ًاضيأ ةسداسلا هتوفت نأب تاقوألاب رثك نإ :دمحم دنعو ءامهدنع

 موي نم رثكأ تاعاسلا ثيح نم هنأل ؛امهدنع ضقي مل رصعلا تقو لوحد لبق قافأو «يناثلا مويلا نم لاوزلا

 (نيكسم «ييع) .ًاتس تاولصلا ريصي ىح رصعلا تقو ىلإ دتمي حل ام يضقي :دمحم دنعو «ةليلو



 ةوالتلا ةدجس باب ۳۴۸ ةالصلا باتك

 ةوالتلا ةدجس باب
 ۴ ىاهماكحأ يف باب اذه

 عمسو ًامامإ 24 الت نم ىلع "ص"و جحلا ىلوأ :اهنم «ةيآ ةرشع عبرأب بجي
 ةيتاولصف اهتيناث امأ ةرشع عبرأ نم يأ ةيببسلل ءابلا نوكيف امتوالتب

 LO ل ا عجايب جو و جتا تأ SESS SSE DSL غلبة دوف ير واش «دصاق ريغ ولو
 عماسلا يأ

 ضسعب طقس ةوالتلا ةدجس يف نأ امهنيب ةبسانملا [(ع) .أرق نعم ولتي الت نم ردصم يأ ] :ةوالتلا ةدجس باب

 ةهبحجلا عضو هنكرو «بجي مل اهاجهت وأ اهبتك ول هنأ ىلإ ءاعإ ةوالتلا ركذ يفو «ضيرملا ةالص يف طقسي امك ناكر ألا

 الإ ةالصلا طورش اهطورشو «ةبادلا ىلع يلاتلا وأ ضيرملل ءامبإلا نم اهماقم موقي ام وأ عوكرلا وأ ضرألا ىلع

 ؛نيعماسلا قح يف ةوالتلا لمعل طرش عامسلاو ءاهيلإ فيضأ اذهو ؛عامجإلاب ببس ةوالتلاو نييعتلا ةينو «ةميرحتلا

 (حتف) .حصأ لوألاو ءاهعم نم ىلعو اهالت نم ىلع ةدجسلا :ّقو ةباحصلا لوقل ؛مهقح يف ببسلا وه ضعبلا دنعو
 اهلك اَتايآ نأ :انلو ءا دجسي ملو اهأرق التل هنأل ؛ةدكؤم ةنس هدنع امف ؛يعفاشلل فالح ءاندنع يأ : بجي

 ىايبنألا لعف هيف ركذ مسقو «بوحولا وهو «حيرص رمأ مسق :ماسقأ ةثالث ىلع اهنأل ؛بوحولا ىلع لدت
 ؛لاحلل دجسي مل هنأ هاور ام ليوأتو «ةبحاو مهتفلاخمو «رافكلا فاكنتسا هيف ركذ مسقو «بحاو مهب ءادتقالاو

 اهعمس نم ىلع ةدجسلا" :لاق هنأ لع هنع دروو «روفلا ىلع بحت ال يه ذإ ؛بوحولا مدع ىلع ليلد هيف سيلو

 ةروس يف :يعفاشلا لاقو :جحلا ىلوأ (حتف) 11/١[ :قئاقحلا زمر] .بوحولل "ىلع" ةملكو «"اهالت نم ىلعو

 :لاق ؟نيتدجس اهيف نأب جحلا ةروس تلضفأ هللا لوفر ان لف لاق + اه خو ع عيد اخ جحلا

 يف ةوالتلا ةدجس :الاق امهنأ جم رمع نباو سابع نبا نع يور ام :انلو "امه ارقي و ر

 ركذو «تبثي مل يعفاشلا هاور امو ءامهنع يور ام ديؤي عوكر لاب اهارقو «ةالصلا ةدجس ةيناثلاو «ىلوألا يه جحلا

 (ييع) .ةالصلا ةدجس ىرخألابو «ةوالتلا ةدجس امهدحأب دارملاف تبث نئلو «ةياغلا يف هفعض

 محلو «ليزنت ملا"و «لمنلاو «ناقرفلاو «ميرمو ءارسإلاو «لحنلاو .دعرلاو «فارعألاوإ :صو
 نع يور امل ؛ركشلا ةدجس يه لب ءاهيف ةدجس ال :يعفاشلا لاقو [(ط) .أرقاو «تقشناو «مجنلاو «ةدجسلا

 نع هنع يور ام :انلو "اركش اهدجسن نحنو ةبوت دواد اهدجس" :لاقو ص" يف دجس تيل هنأ سابع نبا

 لاقو «بوحولا يئاني ال وهو ءركشلا لحأل هب دارملاو «يقهيبلا هفعض هاور امو "ص" يف دجس هنأ ةه يبلا

 11/١[ :قئاقحلا زمر] .قلعلاو قاقشنالاو مجنلا ةروس يف يأ لصفملا يف دوجس ال :كلام

 (ع) .اهالت نم ىلع عضاوملا هذه يف ةوالتلا ةلجس بحي يأ "بحي" :هلوقب قلعتي "ىلع" :الت نم ىلع

 نباو يلعو نامثع نع يور امل :دصاق ريغ ولو .عامسلل دصاق ريغ عماسلا ولو عم” نم ىلع بحي يأ :عمجو

 47/١[ :قئاقحلا زمر] .ةودق مهب افكو ءدصق ريغ نم عماسلاو يلاتلا ىلع اوبحوأ مهنأ قو سابع نباو دوعسم



 ةوالعلا ةدجس باب ۱۴۹ ةالصلا باتك

 ولو .ةالصلا دعب دجس هريغ نم يلصملا اهعمس ولو و اقؤم وأ

 عامسلا وهو ببسلا ققحتل يلصملا يأ ةدجسلا ةيآ يأ يأ عماسلا ناك وأ يأ

 دجس دجسي نأ لبق هب متئاف مامإ نم عمس ولو ا
 يدتقملا يأ ةوالتلل مامإلا يأ ةد هنآ لج ةالصلا ديعي ال يأ ةدحسلا يأ يلصملا يأ

 lS ءاهج راح ةيتالصلا ضقت مو ءاهدحجس دتقي م نإو ل هدعبو هعم
 ةالصلا مامإلاب يأ مامإلا دجس ام ةغلابملل ًاقيقحت مامإلا يأ

 دعب هب يدتقا امك ةءارقلا تقو ارضا نکو وأ 76 مامإلا اهأرق اذإ امك ةقيقح عمسي مل نإو :امتۇم وأ

 (حتف)[١/17 :قئاقحلا زمر] .مامإلل اعبت هيلع بحت اهنأل ؛ةوالتلا

 .اوغرف اذإ اهفودجسي :دمحم لاقو ءاهدعب الو ةالصلا يف ال «همامإ ىلع الو هيلع ال «متوملا يأ ] :هتوالعب ال

 لوق هنكل متؤملا نم جراخلا اهعمس نأب اهجراخ ناك نم ىلع بوحولا مدع ديفي هقالطإو «[(نيكسم ءط
 ديقم جراخلا ىلع بوجولا يف فالتخالاو «مهودعي الف مهقح يف تبث رجحلا نأل ؛بوجولا حصألاو «ضعبلا
 بجي اذكف ءةالصلا جراخ ناك اذإ عماسلا ىلع بوجولا ملع اذإو «تطقس لحد نإف «مهعم لوحدلا مدعب

 رجحلل ؛بحي ال دهشتلا وأ دوجسلا وأ عوكرلا يف اهالت نمو «يلاتلا ةالص ريغ ىرحأ ةالص يف ناك اذإ هيلع

 بحت الو ءال :ليقو «ببسلا ققحتل ؛بحت نونج وأ رغصل ةالصلا هيلع بحت ال نمم اهعمس ولو هيف ةءارقلا نع
 (ييع «حتف) .حيحصلا ىلع ىطوط نم اهعم ول اذكو «ةياور يف هيلع ىمغملا وأ مئانلا ةءارقب

 (ع) .هريغ نم اهعمس يلا ةدجسلا كلت ةالصلا يف يأ :اهيف (ط) .ةالصلا يف هعم سيل نم يأ :هريغ نم
 ةدجسلا يهو «لماكلا هب ىدأتي الف ءاهيف ةالصلا لاعفأ نم سيل ام لاخدإ نع عنم عرشلا نأل ؛ةصقان األ :اهداعأ

 ةدايز نأل ؛اهديعي ال يأ "ةالصلا ال" :هلوقو ءاصقان ىدأتي ال الماك بجو ام نإف ؛روجحع. سيل نم عامسإب ةبحاولا

 (حتف) . .اقافتا داسفلا مدع حصألا نكل «دمحم لوق وه :ليقو داسفلا نم "رداونلا" يف امو ءاهدسفي ال ةعكر لا نود ام

 «مامإلا دوجس لبق عماسلا كلذ ىدتقا يأ | هب متئاف 0 .اهدسفي الف اهاعفأ نم دوجسلا نأل :ةالصلا ال

 اهدجس ام دعب دجسي الو «ةعباتملل ًاقيقحت مامإلا عم دجس ًارضاح ةوالتلا تقو نكي ملو لب ؛عمسي مل ول اذكو

 ءا يداوم نوكيف ةعكرلا كلت كاردإب ةدجسلل اک راص هنأل ؛ةعكرلا كلت رحآ ي ف هكر دأ اذإ اذهو «مامإلا

 ءاهحراح ىضقت الف ءةيتالص األ ؛هغارف دعب الو «مامإلا ةفلاخم نم هيف امل ؛ةالصلا يق اهدجسي نأ هنكمي ال هنألو

 ٠ (حتف) .ةفلاخمللو لحما تاوفل ؛تنقي ال ثيح «رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف ع وكر لا يف مامإلا كردأ نمك راصف

 (ع) .اهنم غارفلا دعب الو ةالصلا يف ال يدتقملا دجسي ال مامإلا دجس ام دعب هب يدتقا نإو يأ :ال هدعبو

 ةدجسلا يأ ] :لإ ةيتالصلا ضقت ملو 17/١[ :قئاقحلا زمر] .عناملا مدعو هقح يف ببسلا ررقتل :اهدجس
 ثينأتلا ءات نأل ؛ءاتلا فذحو اواو هفلأ درب ةيولص سايقلا [(ط) .همامإ ةوالتب وأ هتوالتب ةالصلا يف تبحو لا
 نم ريح ءاهقفلا دنع وهو لمعتسم أطخ ةيتالصلا نإ :ةيانعلا ف لاقو «يرصب يف امك ةبسنلا دنع طقست

 تراصو «ةالصلا ةيزم اهل نأل ؛ةبوتلا همزلتو مثأيف ةالصلا جراح ىضقت ال ةيتالصلا ةدجسلاف «ردان باوص

 - اهاضق اهدسفأ نإف «دوجسلا لبق ةالصلا دسفي مل اذإ اذهو ءاهجراحخ ىدأتت ال اهلاعفأو ةالصلا لاعفأ نم ءزج



 ةوالتلا ةدجس باب 4۰ ةالصلا بانك

 هتفك الّوأ دجسي مل نإو .ىرخأ دجس اهيف داعأو هل دجسف ةالصلا جراح الت ولو

 ىرحخأ ةرم اهيف ةالصلا يف ةوالتلا دوجس لحأل يأ ةدجسلا ةيآ يأ

 E Aa فل ا بع نا رو و لا ولا ,نيسلجم يف ال سلجم يف اهررك نمك ةدحاو
 دمساو ةدحاو ةيآ يأ

 نأ ملعا مث ءاهديعي ال اهدجس ام دعب ولو «ةيتالص نكت ملف ةوالت درحب الإ قبي مل تدسف امل األ ؛اهجراح =

 ثالث ىلع ديزي ام ةدجسلا ةيآ دعب أرق اذإ ام ىلع فقوتي اهيف اهالت نأ دعب ةالصلا يف اه دوجسلا توف روصت

 ةءارقلا روف ىلع عكرو ءاهدعب ايش أرقي مل وأ تايآ ثالث نود اهدعب أرق ولف ةيروفلا عطق بحوت ال امنأل ؛تايآ

 ةوالتلا بيقع عوكرلا يف مامإلا اهاون ولو «ةينلا نودب ولو ةالصلا دوجس نمض يف ىدأتت اهنأل ؛امتوف روصتي الف

 عوكرلا يف ىدأتت امنإ ةوالتلا ةدجس نأ ىلع بم اذهو «مامإلا ملس اذإ دجسيو «هنع بونت ال يدتقملا اهوني ملو

 يق ةدجس ةيآ الت اذإ هنأ لصاحلاو ءال :ليقو معن :ليق ؟ثالثب روفلا عطقني لهو «روفلا ىلع هنوك طرتشيو ةينلاب
 كلذ نمض يف ةوالتلا دوجس ىدأت اهقوف امف تايآ ثالث اهدعب أرقي ملو ةالصلل دجس وأ ةالصلل عكر مث هتالص

 (حتف) .ًالالقتسا اهل دوجسلا نم اهل دب الف ةءارقلا روف ىلع نكي مل ولف ًاقافتا ةين الب دوجسلا يقو «ةينلا طرشب عوكرلا
 نأل ؛ىرحأ امل دجسي ةالصلا يف اهداعأف ةالصلا يف لحد مث دجسف ةالصلا جراح الت ولو يأ :ىرخأ دجس

 نأل ؛ببسلا ىلع مكحلا قبس ىلإ يدؤي المل ىلوألاب اهقاحلإ ىلإ هحو الو «ةيتالص اهوكل «ةلقتسملا يه ةيناثلا
 (ئيع «صلختسم) .فعضألل اعبت نوكت الف «ىوقأ ةيتالصلا

 5700010 ؛لحادتلل ؛[(ط) .حصألا يف ةالصلا يف نيتوالتلا نع ةدحاو ةدجس يأ ] :ةدحاو هتفك

 (ئيع «حتف) .مثأو اضيأ ةيحراخلاب تأي مل ةيتالصلل دجسي مل ول ىح اهقوقل ؛ةيتالصلل
 ام لحادتلا ىلع اهانبم نأل ؛ةدحاو ةدجس هيفكي هنإف «ةنيفسلاو دجسملاو تيبلاك دحاو سلجم يف يأ :اهررك نمك

 يشملا رضي الف «سلحجلاو ةيآلا داحتا لحادتلا طرشو «تاقرفتملل اعماج هنوكل ؛سلجنا داحتا ىلع هناكمإو «نكمأ

 «ىرحأ ةيواز ىلإ دجسملا وأ تيبلا ةيواز نم لاقتنا الو «ةعرح برشو ةمقل لكأ الو «نيتوطح وأ ةوطخ

 فالتحال ؛ضوحلا وأ رهنلا يف حبسلاو ضرألا بركو ةسايدلاو نصغ ىلإ نصغ نم لاقتنالاو بوثلا ةيدست فالخب

 ةقيقح فلتخملاو ءامكح فلتخي دقو ةقيقح فلتخي دق سلجملا نأ ملعاو [1 4۲/١ :قئاقحلا زمر] .ةقيقح سلجملا

 عضوم لك فو a زر كدي ذل هاف فرعا لاكي وات RE قوبكهنتلا و EEE امك ادح نق

 دقع يف ةوالتلا دعب عرش الثم ريثك رحآ لعفب لغتشا اذإ امك ًامكح فلتحملاو ءدحاو ناكمك لعخجي ءادتقالا حصي

 ناك اذإ الإ رركتي ریست يهو ةبادلا ىلع ابكار اهررك ولو «بوجولا رركتي ىرخأ اهالت مث ءارشلا وأ عيبلا وأ حاكنلا
 (يئيع «حتف) .ناكملا داحتا ليلد ةالصلا ةحصب مكحلا ذإ ؛نكامألل ةعماج ةالصلا نأل ؛ةالصلا يف

 مث «سلجملا فالتخال [(ط) .ةدجس ةوالت لكل بجي لب ءاهررك نإ ةدحاو ةدجس هيفكت ال يأ ] :نيسلجم يف ال

 لدبت ولو ءاعامجإ عماسلا ىلع بوحولا رركتي يلاتلا نود عماسلا سلجم لدبت ولف «يلاتلاو عماسلا قح يف ءاوس لدبتلا

 317/١[ :قئاقحلا زمر] .ىوتفلا هيلعو رركتي ال هنأ حصألاو «ضعبلا دنع عماسلا ىلع رركتي عماسلا نود يلاتلا سلحج



 ةوالتلا ةدجس باب ١5١ ةالصلا باتك

 مطور دوج قرا وواركل ب روفر دنا ع ١ :هئيفيك و
 د ١ ي

 .هسكع ال «ةدجسلا ةيآ ديو ةروع أرقي نأ هركو
- 1 RR 

 رتسو «ءوضولا نم ةالصلل طرتشي ام امل طرتشي يأ [(ط) .ةيآلا نييعت ةينو ةعيرحتلا ىوس] :ةالصلا طئارشب

 ثيدح يف يور امل لإ "دي عفر الب نيتريبكت نيب" :هلوقو «ندبلاو بوثلاو ناكملا ةراهطو «ةلبقلا ا «ةروعلا

 وهو «ليلحتلل كلذ نأل ن1 لا ا ا وا و د رمع نبا

 دهشتو دي عفر الب ابدن ربك ةوالتلا دوجس دارأ نم هنأ :لصاحلاو ءانه مودعم وهو «ةعرحتلا قبس يعدتسي
 «حصألا وهو ؛دوجسلا حيبستب ةوالتلا دوجس يف ينأيو «ةالصلا ةدجسك هسأر عفرو ءابدن ربك مث دجسو «ميلستو

 موقي نأب ةدحاو ةدجس دجسي :يعفاشلا لاقو «ةالصلا جراح اذكو ءدرو ام ءاش ام لاق ًالفن ةالصلا تناك نإو

 ةدابع اهنأل ؛نيتميلست ملسي مث دهشتيو دعقيو عفرلل ريكي مث هيدي عفري الو دوجسلل ربكي مث ايوان هيدي ًاعفار ربكيو

 «يأرلاب هيلع دازي الف ,دوجسلا وه هب رومأملا نأ :انلو ءجورخلاو لوحدلا نم ةالصلل ربتعي ام اهل ربتعاف «ةلقتسم

 (حتف) .ةتوافتم ًالاعفأ اهنوكل ؛امهيلإ ةالصلا تحاتحا امك ليلحتو ميرحت ىلإ هيف جتحي ملف دحاو لعف ةدجسلاو

 «ميلست ريغو دهشت الب يأ :ميلستو (ط) .حصألا يف دوجسلا حيبستب اهيف ٍنأيو «نيتبودنم :نيتريبكت نيب
 (ط) .ةءارقلا روف عطقني لو ءاهاون نإ عوكرلاب اذكو ءاقلطم ةالصلا دوجسب ىدأتتو

 هوركم كلذ لكو «نآرقلا ضعب نارجهو دوجسلا موزل نم رارفلا مهويو ءاهنع فاكنتسالا هبشي هنأل :عديو
 (ط) .امهنع فاكنتسالا هبشي هنأل اهريغ وأ ةالصلا يف :ةدجسلا ةيآ (حتف) .ةيعرحت ةهارك

 قلعتم ةدجسلا بوجو :ليق مث ءاهيلإ ةردابم هنأل [(ط) .اهاوس ام كرتيو ةدجسلا ةيآ أرقي نأ وهو] :هسكع ال

 لاقو ءاهلك :ليقو «ةدجسلا ةيآ رثكأ اهعم أرقي نأ الإ بجي ال :دمحم نعو «دوجسلا ركذ اهيف ىلا ةملكلاب

 ثيح نم لكلا نأ عم اهريغ ىلع ةدجسلا يآ ليضفت مهوتلل اعفد نيتيآ وأ ةيآ اهلبق أرقي نأ يلإ بحأو :دمح

 قشي الو امودؤي مهنأ هبلقب عقو نإ :ليقو «نيعماسلا ىلع ةقفش اهءافحإ اونسحتساو «ةبتر يف هللا مالك هنأ

 [ 5٠١5/١ :قئاقحلا نييبت] .اهئافحإ يغبني ماحب ملعي مل اذإو ةعاطلا ىلع مهل اثح نوكيل ؛اب رهج كلذ مهيلع

 دعب ةيآ لكل دجس ءاوس همهأ ام هللا هافك اهنم لكل دجسو دحاو سلجم يف اهلك ةدجسلا يآ أرق نم :ةمهم

 لكلا ةوالت نم غارفلا دعب مث اهلك ةدجسلا تايآ الت وأ ءاذكهو دجسو ةيناثلا مث ءدجسو ىلوألا الت نأب اًهوالت

 (حتف) .اه دجس

 ةبرق :امهدنعو كلام لاق هبو «ىلوأ اهكرتو ءاهيزنت ةهوركم يهو ةفينح يبأ دنع اجب ةربع ال ركشلا ةدجس :ةمتت

 ةفينح يبأ دنع ةزئاح ركشلا ةدجس :هابشألا يف لاقو ,ةوالتلا ةئيهك اهتئيهو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءاهيلع باثي

 ةلهجلا نأل ؛ةالصلا دعب هركت اهنكل ءامهوق ىلع ىوتفلاو «زاوجلا يف ال اهتينس يف فالخلا نأ دمتعملاو «ةبحاو ال

 (حتف) .هوركم وهف هيلإ يدؤي حابم لكو ةبجاو وأ ةنس اهودقتعي



 رفاسملا ةالص باب ١ ؟ ةالصلا باتك

 ةدابع وه ضراع ةوالتلا نأ الإ «ضراع رفسلاو ةوالتلا نم لك يأ ةرهاظ امهنيب ةبسانملا :رفاسملا ةالص باب

 ضراعب الإ ةدابع نوكت نأ ةوالتلا يف لصألا نأ نعي ضراعب الإ حابم ضراع رفسلاو «ضراعب الإ اهسفن يف

 يفو "رفاسملا باب" خسنلا ضعب يقو «محرلا ةرايزل رفسلاك ضراعب الإ ةحابإلا رفسلا ف لصألاو «ءايرلاك
 «هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ نم ةفاضإلاف «ةيناثلا ةخسنلا نيكسم حراشلا راتحاو «"رفاسملا ةالص باب" اهضعب

 نم جرخي ال رفاسملا نأل ؛لوألا ليبق نم انهو «دحاو يف لمعتست دقو «نينثا نيب نوكت نأ ةلعافملا يف لصألاو

 عطق :ًاعرشو «لاجرلا قالخأ نع فشكي هنأل ؛هب يعم «فشكلا :ةغللا يف رفسلاو «هقيفر عم الإ ا هتيب

 «نيديعلاو «ةعمحلا بوحو طوقسو «حسملا ةدم دادتماو ءرطفلا ةحابإو «ةالصلا رصق نم ماكحألا هب ريغتت ةفاسم

 (نيكسم «حتف) .مرحم ريغب ةأرملا ىلع جورخلا ةمرحو «ةيحضألاو
 رصملاب دارملا سيل :هرصم (ع) .ءانب رخخآ بناج نم هئاذحب ناك نإو هنم جرح يذلا بناجلا نم :تويب زواج

 (حتف) .رفاسم رفسلل ةيرقلا نم جراخلا نإف ءازاج ةيرقلاو دلبلا نم معأ ةماقإ لحم دارملا لب ةقيقح

 دلا نقل رصف موي ةي اسوي تاقا ماف كلور ل ىلا ها اهرم هيوك لا يآ ]": ار دیر

 اريسو زواح ريمض نم لاح[(صلختسم) .عومجملل ةربعلا امنإو كلذك هدحو لعفلاو «ربتعم ريغ هدحو
 «مايأ ةثالث نوكي نأ :يافلاو ءاطسو نوكي نأ :لوألا :نيئيشب فصتم ريسلا اذه نإ مث "اديرم" :هلوق لوعفم
 «ةيفصولا ىلع مايأ ةثالثو اطسو باصتناو لا لف باصتناف

 «"اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو «ةليلو اموي ميقملا حسعب" :اليع هلوقل ءاندنع رفسلا ةدم نندأ يهو مايأ ةثالثب ديقو

 ل ىضتقاو «دوهعملا مدعل ؛سنجلا قرغتساف ماللاو فلألاب ىلحم ركذ رفاسملا نأ :لالدتسالا هحو

 ضعب جرف كلذ نم لقأ ناك ول ذإ ؛مايأ ةثالث رفسلا ةدم لقأ نوكت نأ الإ كلذ نكمي الو «مايأ ةثالث حسم نم

 ناكف ًاعامجإ ةيفتنم اهيلع ةدايزلاو «ع رشلا بحاص مالك يف فلخلا قرطتيو «ةصحرلا هذه ءافيتسا نع نيرفاسملا

 لوق ينو ءاخسرف رشع ةتس وهو «نيمويب ردقم :يعفاشلا دنعو ءرفسلا ةدم لقأ ةثالثلا نأ تابثإ ىلإ جايتحالا

 لكلو «ثلاثلا رثكأو نيموي :فسوي يبأ دنعو ءاليم رشع انثا ديرب لك «درب ةعبرأب :كلام دنعو ؛ةليلو مويب

 (هريغو ييع) .انيور ام انلو را ني لاد دحاو
 يشمو لبإلا ريس طسولا ريسلاف ءادخ ءيطب هنإف «ةلجعلا ريس نعو ا هنإف «ديربلا ريس نع زارتحا :اطسو

 (ط) .لاوزلا ىلإ لب «همامتب مويلا ريس طرتشي الو «ةنسلا مايأ رصقأ نم :مايأ ةثالث (صلختسم) .مادقألا



 رفاسملا ةالص باب ١م ةالصلا باتك

 ال الإو حص ةيناثلا يف دعقو متأ ولف «يعابّرلا ضرفلا رصق ا ر
 دهشتلا ردق ةعكرلا يأ 5
 ESS SEO . . . «ةيرق وأ ةدلبب رهش فصن ةماقإ يوني وأ

 امهيف متي يأ ةزافمب ال اموي رشع ةسمح وه

 یاملا يف امهدحأ :ناقيرط عضومل ناك ول يح «هريغب ال هب ربتعم ناكم لك يف رفسلا نأ نعي :خإ رحب وأ رب يف

 قيرطب بهذ اذإ هنإف «نيمويب عطقي وهو «دربلا يف يناثلاو «ةنكاس حايرلا تناك اذإ اهيلايلو مايأ ةثالثب عطقي وهو
 ؛ةثالث نم لقأ يف عطق رحبلاو ربلا يف راس ولو «هلاحب قيلي ام رحبلا يف ريتعملاو «متي ربلا يق بهذ نإو ءرصقي ءاملا
 ريست نإ رظني نأ ىلع ىوتفلاو ؛لبحلا قيرط يف رصقيف لوزنلاو دوعصلا ناكمل «مايأ ةثالث يف عطق لبحلا يق راس ولو
 ءرحبلا يف ردقملا وه كلذ لعجيف «ةنذاه الو ةفصاع نكت م ثيح حيرلا ءاوتسا دنع اهيلايلو مايأ ةثالث يف ةنيفسلا

 (نيكسم «ئيع) .ردقملا وه كلذ لعجيف ءاهيلايلو مايأ ةثالث يف هيف يشاملا ريسي مك لبحلا يف رظنيو
 رفسلا ةدم امهدحأ :ناقيرط عضومل ولو ن نيموي ق:لضوت عرسأ ول ىح هالا تاحارتسالا عم :لبج وأ

 ضرفلا نم صقني نعي اندنع مامتإلا هل زوج ال هنأل لإ رصق (ط) .يناثلا يف ال لوألا يف رصق لقأ رخآلاو
 نيتعكر ةالصلا تضرف" :اه5# ةشئاع لوقب نيتعكر هضرف نوكيو «نيتعكر ردقب رضحلا ف يلصي يذلا يعابرلا

 «رفاسملا قح يف اضرف ةيعابرلا نم ىلوألا ةدعقلا نوكتف «"رضحلا ةالص يف تديزو «رفسلا ةالص ترقأف نيتعكر
 هكرت ىلع مثأي الو ىضقي ال ياثلا عفشلا نأ :انلو «موصلاب ارابتعا ةصحر رصقلاو «عبرألا هضرف :يعفاشلا لاقو
 برغملا يف رصق ال هنأ ملعيل ؛يعابرلاب ضرفلا ديقو «ىضقي هنإف «موصلا فالخب «ةيلفنلا ةيآ اذهو «قافتالاب

 (ييع ءصلختسم «حتف) .رتولاو رجفلاو
 رجفلا ىلص ول امك عوطت نايرحألاو .هضرف يأ :حص (عءط) : اعز ىلصو رصقي ملو يعابرلا رفاسملا | :متأ

 هلاغتشال حصي ال يأ :ال (ط) .دهشتلا ردق ةيناثلا يف دعقي مل نإو يأ :الإو (ع) .مالسلا ريخأتب ءاسأو اعبرأ

 ٤/١ ٩[ :قئاقحلا زمر] .ضرفلا لامكإ لبق لفنلاب
 دعب يأ [(ط «ع) .هرصم لوخد ىلإ هرفس يف رصقي لازي ال يأ "رصق" :هلوقل ةياغ لاغتشال] :خا لخدي تح
 هلبق مزعلا درجع وأ ءلوحدلاب متي هنإف «مايأ ةثالث ريسو «ماكحتسالا لبق هيلإ عوجرلا ىلع مزعي وأ رفسلا ماكحتسا
 ءءوضولل هرصم لحدو ظقيتسا مامإلا غرف املف «مان مث رفاسمب رفاسم ىدتقا نأب اقحال ناك اذإ الإ ةماقإلا وني ل نإو

 (ع) .هرصم لخدي هلوق ىلع فطع :يوني وأ (نيع «حتف) .ًامكح مامإلا ءارو هنأل ؛رصقي هنإف
 هنأب نذؤي امه دييقتلاو ءاميقم نوكي ال لوحدلا لبق امهدحأب ةماقإلا ىون ولو ءلحد ام دعب يأ :ةيرق وأ ةدلبب

 لك يف لب ءاهصوصح ةزافملاب دارملا سيلو ءاثالث راس اذإ ام. اديقم لب ءاقلطم ال نكل زوافملا يف ةماقإلا ةين حصت ال
 ثيدحل ؛مايأ ةعبرأ ةماقإلا ةدم :يعفاشلاو كلام لاقو «حصيف اثالث رسي مل اذإ امأو «ةماقإلل حلاص ريغ عضوم
 تمدق اذإ" :الاق امنأ امه رمع نباو امه سابع نبا نع درو ام :انلو «"اعبرأ ىلص اعبرأ ماقأ نم" :هقذ نامثع

 -نعظت م يردت ال تنك نإو «كتالص لمكأف ةليلو اموي رشع ةسم اهب ميقت نأ كسفن قو رفاسم تنأو ةدلب



 رفاسملا ةالص باب ١5 ةالصلا باتك

 ا نيتس يقبو ودي م ا لو ءانمو ةكمب ال
 ةماقإلا ي يأ سز يد“

 E O OT و اورصاخ.وأ ارفف ا رضا نو برا ضرأب كلذ

 رهش فصن ةماقإ يأ

 رفسلا نأل ؛ثبللا قلطم رابتعا نكمي ال هنألو ؛هيلإ يدتهي ال يأرلا ذإ ؛ربخلاك تاردقملا يف رثألاو «"اهرصقاف =

 (حتف) .ناتبجوم ناتدم امهنأل ؛رهطلا ةدمب اهانردقف ًالصأ ًارفاسم نوكي ال نأ ىلإ يدؤيف «هنع يرعي ال

 نأ ىون اذإ الإ نيلقتسم نيعضوم لك نم امهوحنو] :انمو ةكمب ال (ط) .ةماقإلا ىون اذإ متي ال يأ :ةكمب ال
 طرتشي هنأ ىلإ هب راشأ [(عءط) .ليللاب هيف ميقي يذلا يف متيف رحآلا ىلإ راهنلا يف جرخيو امهدحأ يف ليللاب ميقي
 نأ ىون اذإ الإ ءاميقم ريصي كارتشالا ىلع انمو ةكمب ةماقإلا ةدم ىون ول نعي ناكملا داحتا ةماقإلا ةين ةحصل

 هيف ةماقإلا ىلع مزع يذلا عضوملا الوأ لحد نإف ءرخآلا عضوملا ىلإ راهنلا يف جرخيو امهدحأ يف ليللاب ميقي

 ىلإ جورخلاب مث ءاميقم راص ليللاب هيف ةماقإلا ىلع مزع يذلا عضوملا ًالوأ لحد نإو ءاميقم رصي مل راهنلاب
 ربتعملا لب «يقافتا انمو ةكم دييقتلاو «هيف تيبي ثيح ءرملا ةماقإ عضوم نأل ؛ارفاسم رصي مل رخآلا عضوملا

 ىلع ةعمجلا بحج ثيحب رصملا نم ةبيرق ةيرقلا تناك نأب رخآلل عبت امهدحأ نيعضوم لك يفف «نيلصأ اموك

 رفسلا كرت :ةسمح ةماقإلا ةين طئارش نأ همالك نم ديفتساو ءامهدحأ لوحدب متيف ءايقم ريصي هنإف ءاهنكاس

 (حتف «نيكسم) .عباتلا ةين حصت الف «يأرلاب لالقتسالاو ناكملا داحتاو عضوملا ةيحالصو ةدملاو

 ةعبرأ ةماقإلا ىون نإ :كلامو يعفاشلا دنعو ءرصق رهشلا فصن نم لقأ ةماقإلا ىون نإ نعي :خلإ یون نإ رصقو

Oمتي ةالص نيرشع نم رثكأ اهيف يلصي ةدم ةماقإ ىون نإ :دمحأ دنعو ل » 

 يأ [(ط) .ءيش ىلع مزعي مل وأ 0 نأ مزع نأب عضوم يف] :نينس يقبو 310/١[ :قئاقحلا زمر] .الف الإو

 ةباحصلا نم ةعامج نعو «رصقي ناكو «رهشأ ةتس ناجيئابرذآب ماقأ مْ رمع نبا نأل ؛رصق ةماقإلا ةين مدع ىلع

 (صلختسم) .قبس امك خلإ ةدلب تلحد اذإ :الاق امهنأ مذ سابع نباو امض رمع نبا نعو «كلذ لثم

 فسوي وبأ لاقو ءاقلطم اورصق اورصاح نإو «برحلا راد يف ةماقإلا ركسع ىون نإ يأ :خلإ ركسع ىون وأ

 «ةك وشو ةعنم نيملسمللو «مهةويبو مهموركو مهنيتاسب اولزنو ءرافكلا ىلع اولوتسا ركسعلا ناك اذإ :ءالمإلا يف
 تناك نإو ؛محل ةكوشلا تناك نإ ةماقإلا ةين حصت رفز دنعو «ةالصلا اومتأ اموي رشع ةسمخ ةماقإلا ىلع اوعمجأف

 ا اضيأ نورصقي مهفإف برحلا راد يف يأ :برحلا ضرأب (حتف) .مهتين حصت ال برحلا لهأل

 رصاح يأ :ارصم (صلختسم) .ةماقإ راد مهقح يف نكي ملف اورفيف اومزهني نأ نيبو اورقيف اومزهي نأ نيب مهنأل
 (ع «ط) .متي هنإف نامأب اهلخد نم فالخب نورصقي برحلا راد يف ارصم ركسعلا لهأ

 ءاوس ءاقلطم رحبلا يف مهورصاح وأ رصملا ريغ يف مالسإلا راد يف اورصاح نإ اورصق يأ :خلإ اورصاح وأ

 - «ربلا نم رصملا ريغ يف ةرصاحملا تناك ول ام لصف يف يأ نيلصف يف حصي :رفز لاقو ءانل وأ مهل ةكوشلا تناك



 رفاسملا ةالص باب 4١ه ةالصلا بانك

 تقولا يف ميقع. رفاسم ىدتقا نإو ءةيبخألا لهأ فالخب «هريغ يف انراد يف يغبلا لهأ
 نامكرت و برعك مالسإلا راد يأ 5

 e هلثم. يلصألا نطولا لطبيو ,امهيف حص هسكعبو ال هدعبو متأو حص
 ميقملاب هءادتقا حصي ال يأ ءادتقالا يأ

 مهورصاح اذإ امأو «ردملا تويب يف اوناك اذإ حصت فسوي يبأ نعو ءاقلطم رحبلا يف تناك ول ام لصف يقو =
 (ييع «حتف) .فالح الب ةماقإلا مهتين حصت نيملسملا راصمأ نم رصم يف

 ددرتملا رصملا ريغ يأ :هريغ 45/١[ :قئاقحلا زمر] .مامإلا ةعاط نع اوجرح نيذلا نوملسملا مهو :يغبلا لهآ

 [(ط «ع) .نومتي مف ةزافملا يف ةماقإلا اوون نامكرتو برعك] :ةيبخألا لهأ فالخب (ع) .رارفلاو رارقلا نيب

 مهنم حصت ثيح ةيبحألا لهأ مكح ةفلاخم. سبتلم مدقتملا مكحلا كلذ يأ فوص نم تيب وهو ءابح عمج يه

 لطبت الف لصأ ةماقإلا نأل ؛نوميقم مهنأ حصألاو ؛ىوتفلا هيلعو «حصألا يف ةزافملا يف اوناك نإو «ةماقإلا ةين

 ثيح رفس ةريسم امهنيبو ءاتشلا ناكمل نيدصاق فيصلا عضوم نع اولحترا اذإ الإ ىعرم ىلإ ىعرم نم لاقتنالاب

 (حتف) .ارفس اوون نإ نورصقي
 ةحصل عبرأ ىلإ هضرف ريغت هنأل ؛ناثلا وأ لوألا عفشلا يف هكردأ ءاوس ًاقلطم «مامإلا عم هتالص رفاسملا يأ :متأو
 ةينب هب ىدتقا ول ام فالخب «تلاز دقو «ةعباتملل عبرألا موزل نأل ؛نيتعكر يلصي ضرفلا دسفأ نإو «ءادتقالا

 ريخألا عفشلا يف هكردأ اذإ :كلام دنعو 95/١[ :قئاقحلا زمر] .عورشلاب عبرألا همزلي ثيح «دسفأ مث لفنلا

 دعب ريغتي ال هضرف نأل [(ط) .تقولا جورخ دعب هب يدتقا ولو] :ال هدعبو (نيكسم «يييع) .هعفش زواحي ال
 يه ذإ ؛ىلوألا ةدعقلا قح يف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا نوكيف «ةماقإلا ةينب ريغتي ال امك «ببسلا ءاضقنال تقولا

 (حتف) 4٦/١[ :قئاقحلا زمر] .لفن نييرخألا يف هتءارق نأل ؛ةءارقلا قح ينو رفاسملا قح يف ةضيرف
 (ط) .رفاسمم ميقم يدتقا ول ام وه :هسكعبو

 يدتقملا متي رفاسملا ملس نإف «ةدعقلا قح يف ضرتفع. لفنتم ءادتقا نوكي هنأل «ناضرفلا قفتا اذإ :امهيف حص

 اومتأ" :لوقي نأ مامإلل بجتسيو 57/١[ :قئاقحلا زمر] .قوبسملاك أرقي :ليقو «قحاللاك هنأل ؛يقب اميف أرقي الو

 اذإو هدعبو تقولا يف يأ :امهيف (حتف) .رفاسم وهو ةكمب ىلص نيح اذه لاق لع هنأل ؛"رفس موق انإف مكتالص
 (ط) .رفس موق انإف مكتالص اومتأ :مهل لوقي نأ مامإلل بحتسيو حصألا يف ةءارق الب ميقملا متي رفاسملا ملس

 يلصأ :ةثالث ناطوألاو 35/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيف لهأت يلا ةدلبلا وأ ناسنإلا دلوم وه :يلصألا نطولا

 ل يبلا نأل ؛هلثك ضقتني لوألاف اهرب تكس نيس ى لقأ ةماقألا هيك وكي اه ره و كسلا نطوو ةماقإ نظوو

 اذإ اوناك نح ةكممي مهنطو ضقتنا ةنيدملاب اورقتساو اورحاه امل مث ةكم لهأ نم اوناك هباحصأ نم نيرحاهملاو

 ءرفسلابو يناثلابو لوألاب لطبي يناثلاو ءرفسلاب الو نيرخآلاب لطبي الو «نيرفاسملا ةالص نولصي ةكم اوتأ

 (حتف) 47/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وهو نيكسلا نطو نوققحملا ربتعي لو .رفسلابو لكلاب لطبي ثلاثلاو



 رفاسملا ةالص باب ١5 ةالصلا باتك

 يضقت رضحلاو رفسلا ةتئافو يلصألاو «رفسلاو هلثع ةماقإلا نوو ر 3

 رضحلا ةتئاف يأ و ىف ِماقإلا نطو يأ يأ لا 0
 9 در
 ةماقإلا ةين هيف ربّتعُتو ,ةريغك يصاعلاو «تقولا رخآ هيف 00 ءاعبرأو ف

 ىضقتو يأ

 يدنجلاو دبعلاو ةأرملا يأ عبتلا نوذ لصألا م زفسلاو

 5 عبت هنإف اهجوزل عبت اهإف للوملاو جوزلاو ريمألاك

 يوني يذلا عضوملا :ةماقإلا نطوو (ع «ط) اشيا ةماقألا نطوب لطبي الو هنود هنأل ؛هئاشنإب يأ :رفسلا ال

 يأ :يلصألاو (ط) .هدض هنأل ؛رفسلا ءاشنإب يأ :رفسلاو (ع) : نعاس انرو نقع ةيبح هذ مقي نأ رفاسملا

 (ط) .هنود ام ال هقوف امو هلثك لطبي ءيشلا نأ لصألاو «يلصألا نطولاب

 ءاضقلا نأل كلذو ؛رضحلا ةتئاف ىلإ عجري "اعبرأ"و «رفسلا ةتئاف ىلإ عحري "نيتعكر"ف رشنو فل هيف :اعبرأو

 لك يف يأ :هيف (نيكسم) .ًاضيأ رفسلا ةتئاف يف ةصخر ال :يعفاشلا لاقو ١/"1[ :قئاقحلا زمر] .ءادألا يكحي
 ٍ OC ma a وار نكدحاو
 يف ربتعملا هنأل [(ط) .عبرأف اميقم ناك نإو ناتعكر هيلع بجو ارفاسم تقولا رحآ ناك نإف] :تقولا رخآ

 «مهيلع تبجو اهردقب تقولا رحآ يف رفاك ملسأ وأ يبص غلب ولف ؛ةيرحتلا ردقب اذو «هلبق ءادألا مدع لاح ةيببسلا

 نأ نكمتي ام ردق هنم يقبو تقولا رخآ يف ميقملا رفاس ول نح «ةالصلا ءادأ نم نكمتي ام ردق ربتعي :رفز لاقو

 (هريغو نيكسم «حتف) .تقولا لوأ ربتعي :يعفاشلا لاقو «هدنع متأ هنم لقأ يقب نإو ءرصق نيتعكر هيف ىلصي

 قيرطلا عاطقك ةيصعملا رفس رفاس نم يأ [(ع.ط) .هوحنو قراسلاو قيرطلا عطاق لثم رفسلاب] :يصاعلاو
 لاقو ءاندنع اذهو «جاجحلاو ةازغلاك ةعاطلا رفس رفاس نم صخرتي امك راطفإلاو رصقلاب نوصحرتي صوصللاو

 :انلو «ةيصعملا وهو ظيلغتلا بجوي ام. قلعتي الف افيفخت تبث ةصحرلا نأل ؛يصاعلل ةصخر ال :ه يعفاشلا

 رفاسملا ةالص" :#تلع هلوقو (814١:ةرقبلا) 6 ٍرْفَس ىلع 1 ًاضيِرَم کن ناک نفل :ىلاعت هلوقك ؛صوصنلا قالطإ

 رفسلاب قلعتت ةصحرلاو «هعم وأ هدعب نوكي ام ةيصعملا امنإو ءةيصعع. سيل رفسلا سفن نألو ؛كلذ ريغ ىلإ "ناتعكر
 (حتف ءصلختسم) 071/١[ :قئاقحلا نييبت] .ءادنلا دنع عيبلاك ماكحألا يفنت ال ةرواجبلا ةيصعملا نأل ؛ةيصعملاب ال

 ريصي ريغلا ةعاط يف ناك نم نعي :يدنجلاو (ع«ط) .نيرفاسملا صحخرب صحرتلا يف نيعيطملا نم :هريغك
 «ديسلل عبت دبعلاو «لجعملا اهرهم اهافوأ اذإ جوزلل ًاعبت نوكت ةأرملاك ةيعبتلل ًاقيقحت هتماقإب ًاميقمو هرفسب ًارفاسم
 يدنجلا نوكي امنإو ءهرسأ نمل ريسألاو «ذاتسألل عبت ذيملتلاو ءرجأتسملل عبت ريحألا كلذكو «ريمألل عبت شيحلاو
 عبتلا ملع اذإ اذه مث 97/١[ :قئاقحلا زمر] .اعبت نوكي ال هيلإ افاضم ناك اذإف «ريمألا نم قزتري ناك اذإ ًاعبت

 «ةزئاج هتالص نإف لصألا ةينب هملع لبق نيرفاسملا ةالص عبتلا ىلص ول ىح ءالف ملعي مل اذإ امأ ءلصألا ةماقإ ةين

 (ييع «صلختسم) .اجرحو هقح يف ًاررض ملعلا نودب موزللا يف نأل ؛اهتداعإ هيلع بحي الو



 ةعمجلا ةالص باب ¥14 ةالصلا باتك

 ةعمجلا ةالص باب
 اهماكحأ نايب يف يأ وفك

 .دودحلا ميقيو م دفني ضاقو ريمأ هل عضوم لك وهو ءرصملا اهئادأ طرش

 هدح يأ رصملا يأ ةعمجلا ةالص

 ةالص باب :اهضعب فو «لامعتسالا ةرثكل فاضم فذحب ةعمجلا باب :خسنلا ضعب يف :ةعمجلا ةالص باب

 مدآ قلخ عمج نم ءاج امل وأ «سانلا عامتجال ؛عامتجالا نم ةقتشم ةعمحلاو «حارشلا ضعب رايتخا وهو ةعمجلا

 ةيلهاجلا يف اهمسا ناكو «ميملا مضب نوءرقي ءارقلاو «ميملا نوكسب يهو ءضرألا يف ءاوح عم هعمج وأ ءاهيف

 «باوثلا ديازتل وأ «هيف تاريخلا ديازتل ؛ديزملا موي ىمسيو «يول نب بعك ةعمج اهامس نم لوأ :ليقو «ةبورعلا

 نم دكآ لقتسم ضرف يهو «يعطقلا ليلدلاب امنوبثل ؛اهدحاج رفكي «نيع ضرف يهو ًاضيأ ديعلا هيلع قلطي دقو
 رطش رهظلا ىلإ اهتبسن نأ نعي ةالصلا رطش طوقس امهيلك يف نأ نيبابلا نيب ةبسانملاو «هنع الدب تسيلو ءرهظلا
 (حتف) .ءادتبا ضرف اهنأل ؛هنيعب رهظلا فيصنت اأ ال

 ؛ىلصملا ريغ يف يهو «طئارش اهئادألو أيس امك ىلصملا يف يهو «طئارش اموحول نأ ملعا :اهئادأ طرش

 مظنو «حصي ال يناثلا ءافتنابو ءءادألا حصي لوألا ءافتناب نأ :ءادألا طئارشو بوجولا طئارش نيب قرفلاو

 :لاقف بوحولاو ءادألا طورش مهضعب

 اهوجو طرشل لقع وذو ميقم ركذم غولبلاب حيحص رح

 اهئادأ طرشل عمج اذك نذإو ةبطخو تقوو ناطلسو رصمو

 نإ ةيرقلا فسوي يبأ نعو «حيحصلا ىلع ةيرق يف رحت ملف رصملا :لوألا :ةتس ًاضيأ ءادألا طئارش نأ :لصاحلاو

 ةعمجلا مهيلعف ناذألا اهلهأ عمسي ةيرق لك :دمحم نعو ءالف الإو «ةعمجلا اهلهأ ىلعف روسلا لحاد تناك

 لوق الو «نيرخبلا ئرق نم ةيرق يئاومب سيقلا دبع دحسمب تميقأ انأ مث سابع نبا ثيدحل ؛يعفاشلل افالع

 نصحل مسا يئاوح نأل ؛امه سابع نبا ثيدح يف هل ةجح الو ءهرخآ ىلإ "قيرشت الو ةعمج ال" هد يلع

 ؛ةزافم الو ةيرق يف زوجت الف :رصملا (حتف ءنيكسم) .نآرقلا يف درو امك ةيرق ىمست ةنيدملاو ةنيدم يهر «نيرحبلاب

 (عءط) .عماج رصم يف الإ ىحضأ الو رطف ةالص الو قيرشت الو ةعمج ال :هن يلع لوقل
 وهو فسوي يأ دنع اذه] :دودحلا ميقيو (ع) .عرشلا ماكحأ يوقيو نيدسفملا عنعو سانلا سرحي :ضاقو ريمأ

 .مهعسي مل مهدحاسم ربكأ يف اوعمتحا ول ثيحب ريثك اهلهأ عضوم لك عماجلا رصملا هنع ةياور ينو ا

 دوقلاب مكحيو «رمخلا براشو فذاقلا دحيو «قراسلا عطقيو «نصحملا ريغ دلجيو «ينازلا نصحملا محري يأ [(نيع)

 ؛حيحصلا وهو «بهذملا رهاظ وهو «فسوي يبأ نع ةياور خلإ ريمأ هل عضوم لكب رصملا ريسفتو ءاهوحنو ةيدلاو

 فصني لاوو «ىرقلا نعي قيتاسر اهو «قاوسأو ككس اهيف ةدلب لك رصملا :ةفينح وبأ لاقو ءاهقفلا رثكأ هيلعو

 ليق ام نسحأو ءرخخأ لاوقأ رصملا ريسفت يف :ليقو «حصألا وهو «ثداوحلا يف هيلإ عجري ملاعو «هملاظ نم مولظملا
 (صلختسم «حتف) .يناثلا نع ةياور وهو «مهعسي مل مهدحاسم ربكأ يف اوعمتجا ول لاحب اهلهأ ناك اذإ :هيف



 ةعمجلا ةالص باب 1۸ ةالصلا باتك

 رثكأف نيعضوم يف ةددعتم ا ةعمجلا يأ

 ر س

 TEC ا اا .عضاوم يف ا رصم يف ىدوُتو افرع ال رصم انمو ءهالّصم وأ

 ىلع روصقم ريغ مكحلا [(ط) .خسرفب هريدقت ىوتفلل راتخملاو ءاقلطم هحلاصمل هلوح ام وهو] :هالصم وأ

 عمجو ليخلا ضكر نم رصملا لهأ جئاوح قح يف ةلزنمي األ ؛رصملا ةينفأ عيمج يف ةعمجلا زوحت لب «ىلصلا
 هنأ :لصاحلا «خسرفب ردقم هنأ دمحم لوق ىوتفلل راتخملاو كلذ وحنو ىتوملا نفدو ةزانحلا ةالصو ركاسعلا

 قحلم هؤانفو «هئانف يف نوكي هنأل ؛الوأ عرازم امهنيب ناك ءاوس ديعلا ىلصم لثم رصملا ىلصم يف ةعمجلا ىدؤت

 (نيكسم «ئيع) .ديعلا ةالص زاوج طرش وهف «ةعمجلا زاوج طرش هؤانفو رصملا نأ امكو «هب

 جحلا رومأ يلي هنأل ؛مسوملا ريمأ ال ةفيلخلا وأ زاجحلا ريمأ مامإلا ناك اذإ اهيف ةعمجلا ةماقإ زوجتف] :رصم ًانمو

 رودو ةينبأ اهيفو ءمسوملا مايأ يف رصمتت امنأ :امهو «ىرقلا نم اهنأل ؛زوحت ال :دمحم لاقو [(ععط) .ريغ ال

 هاف نم اها 4 زر 2 ليقو اهدي ارس قت افك رولا هبا ريغ ن رر الاغا ىلإ رشي اهو تكسو

 (حتف «ٰييع) .حيحص ريغ كلذب ءانفلا ريدقت نكل «نيخس رفب ءانفلا ريدقت ىلع ءانب ةكم

 عی مهوق يف ام ةفيلخلا ناك ولو [(ع) .ةكم ءانف نم الو ءانف األ ؛رصم, تسيل يه يأ ] :تافرع ال

 تسيل اهيف لاو ءاهيف ثينأتلا ءات ريدقت عنمت ءاتلاو فلألا نأل ؛تاملسمك فرصنم اهنكلو فقوملل ملع يهو

 ءاهفرع اهرصبأ املف لع ميهاربإل تفصو األ ؛كلذب تيمس ثنؤملا عمج ةمالع فلألا عم يه امنإ ثينأتلل

 (حتف) .كلذ ريغ :ليقو ءافراعتف مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ اهيف ىقتلا :ليقو
 نيب ناك اذإ الإ زوجي ال :ةياور يف :ناتياور فسوي يبأ نعو «دمحم دنع ةثالث وأ نيعضوم يف يأ :عضاوم يف

 رمأي نكلو ناك وأ رسح رهنلا ىلع نوكي ال نأ ًاضيأ طرش :ليقو ‹«نيرصم ةلزنع. ريصيف ميظع رف نيعضوم

 زج ملو ءنيعضوم يف ًاميظع رصملا ناك اذإ زوجي :لاق :ةياور يفو ءلصولا عطقني يح ةعمجلا موي رسجلا عطقب
 ناك أ يكشف نإ ءرهظلا اوديعي نأ نيرخآللو امهنم قبس نمل ةعمجلاف نيعضوم يف اهودأ نإف «ثالثلا يف

 رهاظ يقو رثكأ وأ نيعضوملا يف ةعمجلا زوجي هنأ ةفينح يبأ نع دمحم ىورو «مهتالص زوجي ناك فيك ىردي ال

 يف ةنابحلا ىلإ جرخي ناك ايلع نأ يور هنإف ءدامتعالا هيلعو كلذ نم رثكأ يف زوجي الو نيعضوم يف زوجي ةياورلا
 يف زاح ديعلا ةالص يف زاج املف «ةباحصلا نم رضحمي كلذو «سانلا ةفعضب يلصي نم رصملا يف فلختسيو ديعلا

 (صلختسم «حتف) .نايوتسي رصملاب صاصتخالا يف امهأل ؛ةعمجلا

 ضعب تلتخا اذإ مهدنع رهظلا ىمستو ةعمجلا ةالص دعب ىلا تاعكر عبرأ نع يومحلا ديسلا لئس :ةمتت

 ؟امب لوقلا ىلع رهظلا ةين ةيفيك امو اهنم ةدحاوب تسيل وأ ةبحتسم وأ ةبحاو وأ ضرف يه له ةعمجلا طورش

 ارا تسافر ركنا ف لاق يهتم يف اه لصأ الو لب «ةنس الو ةبحاو الو اضرف تسيل امنأب باحأف

 (صلختسم «حتف) .ضرفب تسيل ةعمجلا نأو ضرفلا اأ ةلهجلا داقتعا ىلع ًافوح امتالص مدعب



 ةعمجلا ةالص باب ١ 8 ةالصلا باتك

 ف

 ناتبطخ نستو ءاهلبق ةبطخلاو هجورخب لطبتف ءرهظلا تقوو «هبئان وأ ناطلسلاو
 ًاضيأ اهئادأ ط یا ةعمجلا يأ اضيأ اهئادأ طرش ادبع ولو اهتماقإب رومأملا

 ناك ولو هبئان وأ ناطلسلا ًاضيأ اهئادأ طرش نعي "رصملاب" :هلوق ىلع فطع عفرلاب] :هبئان وأ ناطلسلاو

 نم ةنطلسلا دلق ءاوس اقلطم يأ [(ط عر .ءارمألا ةريس هتريس تناك اذإ ةفيلخلا نم هل روشنم ال ًابلغتم ناطلسلا

 الاب ليم ةقو. العنا رو ا نانو نا هن يعفاشلا لاقو ءابلغتم ناك وأ «ةفيلخلا

 اهكرت نم" :اككِلَءع هلوق انلو «ضئارفلا رئاسك ناطلسلا اه طرتشي الف ضرف اهنألو ر نام اك ن ا

 :يرصبلا نسحلا لاقو «مامإ هل نوكي نأ طرش «ثيدحلا "هلمش هللا عمج الف رئاج وأ لداع مامإ هلو امي افافختسا

 عقتف «ميظع عمجب ىدؤت امنألو «هيلع لمحيف ءاعامس الإ فرعي ال هلثمو «ةعمجلا اهنم ركذو ناطلسلا ىلإ عبرأ

 هنأ لمتحي هن يلع ثيدحو «ةعزانملاو ةنتفلل انيكست ناطلسلا اهيليف «تقولا لوأ يف ءادألا يف وأ مدقتلا يف ةعزانملا

 (حتف) 5717/١[ :قئاقحلا نييبت] .لامتحالا عم ةجح مزلي الف هذ نامثع نذإب هلعف

 ثعب امل كع يبلا نأ يور امل ؛سمشلا لاوز ىلع مدقت الو ءرهظلا تقو اهئادأل طرش يأ :رهظلا تقوو
 دعب اهيلصي ناك الع هنألو ؛"ةعمجلا سانلاب لصف سمشلا تلاز اذإ" :هل لاق «ةنيدملا ىلإ هذ ريمع نب بعصم

 تقو لخدو رهظلا تقو جرخ يح اهودؤي مل اذإ يأ "هجورخب لطبت" :هلوقو «هلبق زوحت :دمحأ دنعو «لاوزلا

 :يعفاشلا لاقو ءاقافتا رهظلا لبقتسي دهشتلا ردق دعق ام لبق اهيف وهو تقولا جرح ول اذكو «ةعمجلا طقس رصعلا

 اهرصق نكل «ةبطخلا ناكمل ةالصلا ترصق امنإ هد رمع لوقل ؛ةبطخلا لجأل روصقم رهظ ةعمجلا نأل ؛ًاعبرأ امهمتأ

 ‹ترصق مث رهظ لصألا يف يه لب «هدنع ًالقتسم ًاضرف تسيل ةعمجلا نأل ؛ًاعبرأ تداع تاف اذإف «تقولاب طورشم

 :هجورخب (حتف «صلختسم) .يرورضلا تقولا يأ بورغلا ىلإ دتمي اهتقو نأل ؛ةعمجلا ىلع يضم. :كلام دنعو

 (ع«ط) .يعفاشلاو كلامل افالخ نيتالصلا فالتخال ؛اهيلع نبي الو اهيف وهو رهظلا تقو جورخب يأ

 ةعمجلا دقعنت ةعامج ةرضحب نوكت نأو «لاوزلا دعب نوكت نأ طرتشيو «هيلع قباس ءيشلا طرش نأل :اهلبق ةبطخلاو

 نوكي نأو «هتوص بيطخلا عفري نأ بحتسملا نمو «ةبطخلا زوجت ال هدحو بطح ولو ءاماين وأ امص اوناك نإو مهي ٠

 لاقو «هركي لب بحتسي ال رصنلاب ناطلسلل ءاعدلاو ءنسحتسم نيدشارلا ءافلخلا ركذو «ىلوألا نود ةيناثلا يف رهجلا

 نم ةبطخلا لاح نونذؤملا هلعفي امو «دعابتلا نم لضفأ مامإلا نم وندلاو «ًاريكذت ةبطخلا تناك اغإو «ثدحم هنإ :ءاطع

 بطخي ناك يك هنأ ةرمس نب رباح ثيدحل ؛ناتيطحح نستو ءاقافتا هوركمف ةباحصلا نع يضرتلاو يبلا ىلع ةالصلا

 «ةبطخلاب ءافتكالا زوجي هنأ ىلع ليلد اذه يفف :ةسلج امهنيب سلجي نيتبطخ اهلعج نسأ املف «ةدحاو ةبطخ ًامئاق

 بطح وأ ةبطخلا لبق اولص وأ ةبطخ الب اولص ول يح :اهلبق (حتف) .طرشلل ال ةحارتسالل امهنيب ةسلحجلا نأ ىلعو

 5/١[ :قئافلا رهنلا] .لصفملا لاوط نم ةروس ردق ناتفيفح :ناتبطخخ (ط) .رحت مل تقولا لبق



 ةعمجلا ةالص باب 10۰ ةالصلا باتك

 مهو ةعامجلاو ةحيبست وأ ةليلق وأ ةديمح تفک و ءامئاق ةراهطب امهنيب ةسلجب

 هللا الإ هلإ ال هلوق يأ هلل دمحلا هلوق يأ ةبطخلا يف يأ

 ا ATA SET ا .تلطب هدوجس لبق اورفن نإف .ةثالث
 اوبره يأ ةعامججلا يأ

 «يبلا ىلع يلصيو «ىلوألا يف دمحي هعضوم يف هنم وضع لك رقتسي نأ اهرادقمو «نيتبطخلا نيب يأ :امهنيب
 ۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ثراوتلا ىرج اذك ظعولا ناكم وعدي هنأ الإ ءكلذك ةيناثلا فو «سانلا ظعيو

 :امئاق الإ زوحت ال :يعفاشلا دنعو :امئاق (ط) .ًامئاق هنوك لاح ةراهطب بطخي يأ فوذحمل قلعتم :ةراهطب

 رابدتسا نم اهيف امل ؛ةالصلا يفانت امنأل ؛امهماقم موقت ال :اندنعو «نيتعكر ماقم مئاق اهنأل ؛ةراهطلا نودب الو

 (حتف) .ةالصلل طرتشي ام اه طرتشي الف «مالكلاو ةلبقلا

 هن نامثع نعو (ة:ةعمجلا) لا ركذ ىلإ اًوَعَساَف :ىلاعت هلوق قالطإل ؛اهوحنو ةديمحتلاب ىفتكا انإ :ةديمحت
 مْ رمعو ركب ابأ نإو «لاوق مام E لاعف مامإ ىلإ مكنإ :لاقف ي جراف هلل دجيحلا لاق أ

 ناك اذإ الإ زوجي ال :الاقو کلو يل هللا رف رفغتسأو «دعب نم بطخلا مكيتأتسو الام ماقملا اذه نادعي اناك

 ةين طرشب هللا ناحبس :هلوق يأ :ةحيبست (نيكسم ,حتف) .دهشتلا ردق هلقأ :ليقو «ةداع ةبطحخ ىمسي امالک

 (عءط) .اهنع بنت مل هساطعل دمح ول نح لكلا يف ةبطخلا
 ةعامجلا نأل ؛مامإلا ىوس :انلق امنإو «ةبطخلا اورضح نيذلا ةثالثلا ريغ اوناك ولو «مامإلا ىوس يأ :ةثالث مهو

 نارو ةكنحلا موي ْنِم ٍةالّصلِل يدون اذ :ىلاعت هلوق نألو ؛امهدحأ ربتعي الف مامإلا اذكو ةدح ىلع طرش
 ,ةثالث يدانملا عمو نانثا هلقأو «عمج "اوعسا" :هلوق نأل ؛نيعاسلاو اركاذو ايدانم يضتقي (9:ةعمجلا) را 5

 يور امل ؛ةحاح نعظ الإ ءاتش الو ًافيص نونعظي ال مامإلا ىوس نيميقم ارارحأ الجر نوعبرأ :يعفاشلا لاقو
 طف فار نفح يفوت انك نعرا قر اماما هوا لك یو س لاا و یف
 ا :تلق «ةرارز نب دعس انب عمج نم لوأ :لاق كلام نب ب بعك هيبأ نع نمح رلا دبع ثيدحلو

 الجر رشع انثا الإ الع هعم قبي مل هنأل ؛بطخت امئاق يأ 1١( :ةعمجلا) هكًامئاق كوك رتو :ىلاعت هلوق انلو «نيعبرأ

 اذكو «هلثم. جتحي ال :يقهيبلا لاق نح «لقنلا لهأ هفعض هن رباح ثيدحو ءالجر رشع يثاب تدقع اأ حصو

 فسوي يبأ نعو «هنذإ ريغب ناكو ةعمجلا ضرفت نأ لبق ةنيدملا 4 يبلا مدقم لبق ناك هنأل ؟نمح رلا دبع ثيدح

 (حتف) .عامتحالا نع ةئبنم ةعمجلاو «عامتحالا نعم ىئنملا يف نأل ؛حصأ هلوقو «مامإلا ىوس نانثا ةعامجلا ىندأ

 ۹۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هعم اومرحأ نأ دعب «مامإلا يأ :هدوجس لبق

 تطرش اذإ يأ [(ع) .اقافتا لطبت ال دوجسلا دعب اورفن ولو «لطبت ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةعمجلا] :تلطب

 يقب ول اذكو ةعمحلا تلطبو ةفينح يبأ دنع رهظلا لبقتسا دجسيو مامإلا عكري نأ لبق سانلا رفن نإف ةعامجلا

 = عكر ام دعب هنع اورفن نإف «ةعمج متأ ةالصلا يف عرش ام دعب هنع اورفن اذإ :الاقو «نايبصلا وأ ءاسنلا مهنم



 ةعمجلا ةالص باب ١٠6 ةالصلا باتك

 نينيعلا ةمالسو ةيدرحْلاَو ةحصلاو ةروكذلاو ةماقإلا :اهوجو طرشو .ماعلا نذإلاو

 ضيرملا ىلع بحت الف ةعمحلا بوحو يأ

 ةدجسلاب داقعنالا دكأت طرش ةعامجلا نأ :هيف لصألاو «رفزل ًافالخ ًاعيمج موق يف ةعمحلا هيلع نب دجسو -

 اهماود نم دبالف اطرش تناك امل ةعامجلا نإ :لوقي وهو ءادألل :رفز دنعو «عورشلا طرش :امهدنعو «هدنع

 دعب يه لب «ةبطخلاك اهماود طرتشي الف عورشلاب داقعنالاو داقعنالا طرش ةعامجلا نإ :نالوقي امهو «تقولاك

 دبالف ةالصب تسيل اهود ام نأل ؛ةعكرلا مامتب متي امنإ ةالصلا عورش نأ :ةفينح يبألو ءاهنع نغتسم عورشلا

 (ييع «صلختسم) .اهماود طرتشي الف ةالصلا يفانت اهنأل ؛ةبطخلا فالخب دوجسلا ىلإ اهماود نم

 باوبأ حتفت نأب ناطلسلا نم ماعلا نذإلا اضيأ اهئاذأ طرشو هلبق تاغوفرملا ىلع فطع عفرلاب] :ماعلا نذإلاو

 عماجلا يف ةعامج تعمتحا ول ىح سانلل نذإلاو ع باوبأ حتفب مامإلا نم ماعلا نذإلا يأ [نيدراولل عماوجلا

 ؛زجي مل عماجلا وأ هراد يف هركسعب ةعمجلا يلصي نأ دارأ اذإ ناطلسلا اذكو «كلذ رحي رجي مل اوعمجو بابلا اوقلغأو

 زمر] .عماجلا دجسملا قح ضقي م هنأل ؛هركيو زوجي هيف لوحدلاب سانلل نذأو هرصق باب حتف نإو .نذإلا مدعل

 (نيكسم «ييع) 19/١[ :قئاقحلا

 بوجولا ذإ ؛اهىعيدقت بحاولا نأ عم فلسلاب ءادتقا ءادألا طورش نع طورشلا هذه رخأ :اهوجو طرشو

 الإ بحت ال ةعمجلا يأ ءادألا طورش يف هب حيرصتلل فنصملا هفذحو رصمم يأ "ةماقإلا" :هلوقو «ءادألا ىلع مدقم

 رفسلا نع لطعتيف موقلاو مامإلا غارفل ثكملا لوطبو جورخلاو رصملا لوخد ىلإ جاتحي رفاسملا نأل ؛نيميقملا ىلع

 (حتف) .جرحلا هقحليف
 .ىفي هبو «دمحم دنع هيلع بحب ءادنلا عم نإف ءرصملا جراح ناك نمو «رفاسملا ىلع بحت الف رصمع :ةماقإلا

 فلتحاو ءاقافتا دبعلا ىلع بحب الف :ةيرحلاو (ط) .ىثنخلاو ىثنألا ىلع بحت الف ةققحملا يأ :ةروكذلاو (ط)

 (ع) .هالوم ةباد ظفحيل رضح يذلاو نوذأملا دبعلاو بتاكملا يف

 رداقلا نأل ؛مامإلا دنع دئاقلا هب رحأتسي ام هل ناك نإو ىمعألا ىلع بحت الف :نيلجرلاو نينيعلا ةمالسو

 نينيعلا ةمالسو" :هلوق فنصملا لدبأ ولف «هدوقي كولمم هل ناك اذإ هيلع بحت ال اذكو ءأرداق دعي ال ريغلا ةردقب

 ريغلاب جرعألاو روعألا ىلع اهيوحو ديفيل ؛ىلوأ ناكل "يشملا ىلع ةردقلاو رصبلا دوحوو" :هلوقب "نيلحرلاو

 مدع نأل ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نم ةحصلا ىلع نينيعلا ةمالس فطعو «ةقشم الب يشملا ةردق نم عناملا

 لاب هح اذيلف ' اهم ادعي هل فرعلا يف اممأ الإ ءابطألا دنع ضارمألا نم نيلحرلاو نينيعلا ةمالس

 (حتف) .ءايشألا هذه مدع اهيوجوب طرتشيف ديدشلا رطملو فوخلاو سبحلا راذعألا نم يقبو ءًافالخ اهيف نألو

 (ع) .امهعوطقمو دعقملا ىلع بحت الف يشملا ةردق يعي نيلحرلا ةمالسو يأ :نيلجرلاو



 ةعمجلا ةالص باب 6١ه! ٠ ةالصلا باتك

 موي نأ ضيرملاو هن «تقولا ضرف نع زاج اهاذأ نإ هيلع ةعمج ال نمو
 هئادأ ةعمجلا رضح يأ

 ؛لطب اهيلإ ىعس نإف ءهرك اهلبت رهظلا یلص ول هل رذع ال نمو ېک دقعتتو ءاهيف
 0 ةعمجللا ةالص هتالص يأ ةعمجلل ةعامجلا يأ

 دا ل SRDS E خو فرقاك وشامل ASAD DESC Sa و روذعملل

 سبحلا يل رفاسملاو ضيرملا لثم 2 ًامرحت يأ

 (ع) .مهوحنو ينافلا خيشلاو ضيرملاو دبعلاو ةأرملاو رفاسملا لثم :هيلع ةعمج ال

 .ماص اذإ رفاسملاك زاج هلمحت اذإف فيفختلل ناك بوحولا عانتما نأل ؛رهظلا وهو] :تقولا ضرف نع زاج
 بوجولل لهأب سيل هنأ :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلع كلذف ةعمجلا اورضح اذإ مهيلع ةعمج ال نيذلا يأ [(ع«ط)

 ضيرملاك بوحولا لهأ نم مما :يناثلاو ءالصأ نونجملل ةالص الو «ةلفان يبصلا ةالصف «نونحملاو يبصلاك

 لب «ةالصلا يف نعمل نكي مل مهيلع بوحولا عانتما نأل ؛تقولا ضرف مهنع طقسو «مهيزحي امهريغو رفاسملاو
 دجوي ال نكل بوجولا طئارش مهقح يف دحوي هنأ :ثلاثلا «مهريغب ءادألا يف اوقحتلا اولمحت اذإف ءررضلاو جرحلل

 "نم نوعبرأ هيف عمتجا عضوم يف ةعمجلا نولصي نيعفاشلا نم ةعامج تناك نأب «هريغو رصملاك ءادألا طئارش

 ضرفلا هنع طقسي الف همعز يف ةعمجب سيل ىلص ام نأل ؛رهظلا نع هيزجي ال يفنح مهب ىدتقا نإف «رارحألا
 ٍ (حتف «صلختسم) .يلصألا
 لاقو ءاقلطم ال ةأرملاو يبصلاك هتمامإ حصت ال نمل ةبسنلاب يقرظلا ربخلا ميدقت نم دافتسملا رصحلا :اهيف مؤي نأ

 طقس امنإو ,ةمامإلل لهأ مهفأ :انلو «ةأرملاو يبصلاك مهيلع ةبحاو ريغ األ ؛ةعمجلا يف ةمامإلا مهل زوج ال :رفز
 فالخبو «لهأ ريغ هنأل ؛يبصلا فالخب «ماص اذإ رفاسملاك اضرف عقت اورضح اذإف «ةصحخرلل بوجولا مهنع

 (حتف) [ه 8/١ :قئاقحلا نييبتإ .لاحرلل 57 حلصت ال اهنأل ؛ةأرملا

 يأ [(ع.ط) .يعفاشلل ًافالخ ةعمجلا تزاج طقف ضيرمو دبعو رفاسم هفلخ ناك ول نح] :ممب دقعنتو

 (حتف) .ىلوألا قيرطلاب ءادتقالل اوحلصي نألف ةمامإلل اوحلص اذإ مهنأل ؛ضيرملاو دبعلاو رفاسملا نم نيروكذملاب
 هب دارأ "هرك" :هلوقو ءاقافتا ةهارك ال مامإلا لبق رهظلا ىلص اذإ روذعملا نأل ؛رذعلا مدعب ديق :هل رذع ال نمو
 نأ ىلع ئبم اذهو «زوج ال :ةثالثلاو رفز دنعو ءرهظلا نم دكآ وه يذلا مهقافتاب يعطقلا ضرفلا كرت هنأل ؛مرح

 رهظلا وه ضرفلا نأ :انلو ءلصألا ىلع ةردقلا عم هيلإ راصي الف ءاهنع لدب رهظلاو «ةعمجلا وه مهدنع لصألا

 نوكيف «ةعمجلاب رهظلا طاقسإب رومأم هنأ الإ هدحو هب متت ال طئارش ىلع اهفقوتل «ةعمجلا نود هيلع هتردقل

 (يیع «حتف) .ًاقافتا هرکی ال هلزنم يف اهدعب رهظلاب یلص ول هنأل ؛"اهلبق" :هلوقب ديقو «هرکیف ءائيسم هک رتب
 (ع«ط) .اهيف مامإلاو هراد باب نع لصفنا نأب رهظلا ىلص ام دعب ةعمجلا ىلإ الثم رهظلا ىلص يذلا :ىعس
 ىدأ نإ يأ [(ط) .بهذملا ىلع هريغو روذعم نيب قرف الب ال وأ اهكردأ الفن بلقناو هرهظ لطب يأ ] :لطب
 - توفي يذلا وه نالطبلا نأل ؛ىلوأ داسفلاب ريبعتلاو الفن بلقناو ىدؤملا رهظلا لطب ةعمجلا ىلإ ىعس مث رهظلا



 ةعمجلا ةالص باب ١ هم ةالصلا باتك
 تج

 e اذه 1 ا هاما نوك لاخلا ةماقإو كاذب اذكو ةعمجلا موي
 م س

 ل مالک الو ةالص الف مامإلا جرخ اذإو

 لك نم لطبت مل انه رهظلاو «هجو نود هجو نم بولطملا عملا توفي ام داسفلاو «هحو لك نم بولطملا ىعملا =
 نإ الاقوال وأ ادبعلاو فاشل اك اروذعم ناك اوشو ال وأ اهيف مامإلا كردأ ناك ماوس داف تلقتا لب هجو
 0 نإف «روذعملا رهظ لطبي ال :رفز لاقو «لطبي ال مامإلا كردي مل

 ءاهيف مامإلاو هتيب نم جرح نإو «هدعب وأ مامإلا عورش لبق هتيب نم هحورح مامإلا دنع يعسلاب 0 نأل

 (حتف) . .ًاعامجإ لطبت مل ةعمجلا دصقي ال جرح نإو ءامهل افالح ةفينح يبأ دنع لطب اهنم غرف هيلإ لصي نأ لبقف

 ةروص هيف نألو «روذعملاب ءادتقالل روذعملا ريغ قرطتي اعر هنأل ؛ةعمجلا ةعامج ليلقت ىلإ يضفت اهنأل :خإ رهظلا ءا ءادأ

 «حتف) .ةضراعملا ىلإ الو «ليلقتلا ىلإ يضفت الف «ةعمج اهيف سيل هنإف «ةيرقلا فالخب ءاهريغ ةماقإب ةعمجلل ةضراع

 (عط) .ةيرقلا يف هركي الو هه يلع نع كلذ ىوري هدعب وأ مامإلا غارف لبق ناك ءاوس :رصملا يف (نيكسم
 نم ةعمج هنأل ؛ارهظ متأ اهلقأ كردأ نإو «ةعمج متأ مامإلا عم ةيناثلا ةعكرلا رثكأ كردأ نإ :دمحم لاقو :ةعمج منَ

 نيتعكرلا سأر ىلع دعقيو ءرهظلل ارابتعا ًاعبرأ يلصيف «هقح يف طورشلا ضعب تاوفل ؛هجو نم رهظو هجو
 وهو «هتاف ام ءاضقب رمأ «"اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ امف" :اكتفع هلوق :امو ؛ةعمجلل ارابتعا ةلاحم ال

 ٠٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعمدلا ريغ ؛ىرخأ ةالص ال هب ءادتقالا لبق مامإلا ىلص يذلا

 دنع اذه «هتبطح نم غرفي ىح مالكلاو ةالصلا سانلا كرت ةعمجلا موي مامإلا رهظ اذإ يأ :لإ جرخ اذإو

 جرح اذإ مالكلاب سأب ال :الاقو ءلصف ريغ نم "مالك الو ةالص الف مامإلا جرح اذإ" :التلع هلوقل :ةفينح يبأ

 فالخب انهه عامتسا الو «عامتسالا ضرفب لالتخالا ةهاركلا نأل ؛ربكي نأ لبق لزن اذإو «بطخي نأ لبق مامإلا

 يدؤي امف «ةالصلا هبشأف ءاعبط دتمي دق ًاضيأ مالكلا نألو ؛انيور ام :هلو «ةبطخلا ةلاح ىلإ دتمت دق اهنأل ؛ةالصلا

 (صلحختسم) .مارح وهف مارحلا ىلإ
 السلا در امأو ءالتقع عراشلا نع اممي رومأم نييلوألا نأل ؛مالسلا دريو دجسملا ةيحتو ةنسلاب أي :يعفاشلا لاقو

 جرح اذإ" :لع هلوقب ضراعم اكيلع هرمأو «بوحولا نم ةانثتسملا عضاوملا نم اذه :انلق «هكرت زوجي ال بحاو هنألف
 ىلع حجار يهنلا نأل ؛ىلوأ هب ذحألاو ءدجسملا ةيحتو ةنسلل لماش هقالطإب هنأل ؛لصف ريغ نم ثيدحلا "مامإلا

 ءاعامجإ هركيف هريغ امأ «ةرحآلاب قلعتي يذلا مالكلاب دارملاو «عنملا لبق ام ىلع لومحم ثيدحلا نأ ىلع «رمألا

 (حتف) .دمحم هعنمو فسوي وبأ هحابأف «هتوكسو بيطخلا ةسلج يق مالكلا ةحابإ يف فلتخاو

 و و ارز اا :مالك الو (ط) .اهيف نكي مل نإ دوعصملا ماق وأ اهيف ناك نإ ةرجحلا نم :مامإلا

 (نيكسم) .بطخب مل



 ةعمجلا ةالص باب ١ ه ةالصلا باتك

 .هيدي نيب نذأ ربنملا ىلع سلج نإف «لوألا ناذألاب عيبلا كرتو يعّسلا بجيو
 نذوملا نذأ عي مامإلا ي يعسلا عم ولو ةعمجلا ىلإ ةعمجلا هيلع نم ىلع

 .ةبطخلا مامت دعب ميقأو
 ةعمجلا ةماقإب

 نكي مل هنأل ؛ربنملا دنع يأ يناثلا ناذألاب يعسلا بجي :ليقو [(ط) .حصألا يف لاوزلا دعب عقاولا] :لوألا ناذألاب
 ناكملا يأ ءاروزلا ىلع ناذألا هي نامثع دازو ام رمعو ركب يبأ دهع يف اذكو «وه الإ ل يبنلا نمز يف

 بوحو يف ربتعملا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ءدحأ امل نذؤي مل نإو تقولا لوخدب بحي :ليقو «عفترملا
 اوَعَساَ ِةَعُمْجْلا مْوَي ْنِم ٍةالَّضلل يو اذإ» :ىلاعت هلوق :كلذ يف لصألاو «ةرانملا ىلع ناذألا عيبلا ةمرحو يعسلا
 ةيعفاشلا ضعبل فالح هركي هنكلو ,دقعني ناذألا تقو عيبلا دقع اذإ مث (9:ةعمجلا) ميلا اوُرذَو هللا ركذ ىلإ

 (صلختسم)(١ . ١/. :قئاقحلا زمر] .ةلبانحلاو
 ةدحوب دافأو «بيطخلا يدي نيب يأ "هيدي نيب" :هلوقو «لعافلل اينبم لمعتسي الو لوعفملل ءانبلاب ا نذأ

 نأ ثيحب تاعامجلا رثكو دجسملا عستا اذإ نعي دحاو دعب ادحاو اونذأ دحاو نم رثكأ ناك نإ نذؤملا نأ لعفلا
 دعب ادحاو نونذؤي لب «نوعمتجي ال ناذألا يف نينذؤملا عامتحا ىلإ جيتحاو مهعيمج غلبي ال هدحو نذؤملا توص

 (حتف) .دجسملا حا نم ةيحان يف نذؤم لك لعجي نأب دحاو
 نمل بحتسملاف ءاهنم ائيش ركذنلف ديعلا ةالص يف اهركذ امك ةعمجلا موي ةبحتسملا رومألا فنصملا ركذي مل :ةمتت

 عامتسا دنع دعقي نأو ءاضيب نوكت نأو «هبايث نسحأ سبلي نأو ءابيط سمي نأو «نهدي نأ ةعمجلا روضح دارأ

 روسلاب اكربت أرق ولو ءرهظلاك اهيف أرقي نأ مامإلل يغبنيو ءءابتحالاب سأب الو «دهشتلا يف دعقي امك ةبطخلا
 مث ؛مامإلا يلي ام وهو ردق نإ لوألا فصلا يف سلجي نأو «ركبتي نأو «هيلع بظاوي مل نإ انسح ناك ةروثأملا

 يدي نيب رمي ال ناك نإ لئاسلا نأ راتخملاو «هيلإ عفدلا زاوج يفو دحسملا يف لاؤسلا زاوج يف اوفلتخا مهنأ ملعا
 سأب الو «هيلإ عفدلاو ؛لاؤسلاب سأب الف «هنم دبال رمأل لب ًافاحلإ لأسي الو «سانلا باقر ىطختي الو يلصملا
 لبق لاوزلا دعب رفسلا هركي هنأ حيحصلاو «رهظلا تقو لوخد لبق رصملا نارمع نم جرح اذإ ةعمجللا موي رفسلاب
 (حتف) .لاوزلا لبق هركي الو .اهيلصي نأ
 ةبطخلل رصقلا نأل ؛بيطخلا ريغ يلصي نأ يغبني الو «ثراوتلا ىرح كلذب «ربنملا يدي نيب يأ :هيدي نيب
 .هوركم ايندلا رمأب امهنيب لصفلاو :ةبطخلا مامت ٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .نانثا امهميقي الف



 نيديعلا ةالص باب ١ ه6 ةالصلا

 نيديعلا ةالص باب
 اهماكحأ نايب يف ا

 يف بدنو «ةبطخلا ىوس اهطئارشب ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع ديعلا ةالص بجت
 بحتسا يأ ةعمجلا طئارشب يأ

 ا ل ا ل ل معطي نأ رطفلا

 رطفلا ديع يأ

 وأ دايعأ ةعبرأ رهش لك يف نمؤم لكل نإ" :افع هلوقل ؛ديع ةعمجلا نأ نيبابلا نيب ةبسانملا :نيديعلا ةالص باب

 «ةءارقلاب امهيف رهجيو ءاراهن ميظع عمجي نايدؤي امهنأل وأ «ةبطخلا ىوس ةمدقتملا طورشلا يف امهكارتشال وأ «"ةسمخ

 .باتكلاب اهقوبثل وأ ءاهعوقو ةرثكل وأ «ةيضرفلل ؛ةعمجلا تمدقو .ةعمجلا هيلع بحت نم ىلع اموحول وأ

 دايعأ ىلع عمجيو «ةنس لك دوعي هنأ ؛هب يم ءاهلبق ام راسكناو افوكسل ءاي واولا تبلق «دوع ديعلا لصأو

 ريبكتك اهريغو نيديعلا ةالصو تالي ىلع عيب يدخل وع دوعلاو ءوهللا ةلآ عي دوع عمج داوعأ نع قرفيل

 ةنيدملا 5 يبلا مدق لاق دقن سنا لإ ادسس واد نبأ ةا ور امك ةا نه لوألا ةا ىف تغرس اه قيرشلا
 هللا نإ" :83ع لاقف «ةيلهاجلا يف امهيف بعلن انك :اولاق "؟نامويلا ناذه ام" :لاقف امهيف نوبعلي ناموي مهو

 (حتف) ."رطفلا مويو «ىحضألا موي :امهنم اريخ اممب مكلدبأ
 ضرف دمحأ نعو ؛كلامو يعفاشلا لاق هبو «نست :ليقو «حيحصلا وهو روهمجلا دنع]:ديعلا ةالص بجت
 ىلع هللا اوُرّيكُتلَوإ» :ىلاعت هلوقب دارملا اذكو «ديعلا ةالص هب دارملا «رَحناَو كبر لصف :ىلاعت هلوقل [(ع) .ةيافك

 نسحلا ةياور اذهو «بوحولا ليلد وهو كرت ريغ نم الع اهيلع بظاو دقو «ليوأت يف (85١:ةرقبلا) 4کاد ام

 يناثلاو ةنس لوألاف دحاو موي يف اعمتحا اذإ ناديع :ريغصلا عماجلا يف ركذو «روهمحجللا دنع راتخملا وهو «مامإلا نع

 :لاق «نهريغ ىلع له :هلاؤس بيقع يبارعألا ثيدح يف يع هلوق :اهتينس هحوو ءامهنم دحاو كرتي الو «ةضيرف

 (صلختسم (حتف) .ةتسلاب بوحجولل ةنسلاب اهتيمستو «حصأ لوألاو “ع وطت نأ الإ ال"

 طئارش نيب "بحت نم ىلع" :هلوقبف «زاوجلل ظئارشو «بوحولل طئارشو یادألل طئارش اه نأ ملعا :بجت نم ىلع

 ىوس اهطئارشب" :هلوقب ءادألا طئارش نيبو «يشملا ةردقو رصبلا ةمالس عم ركذملا حيحصلا ميقملا رحلا يأ بوحولا

 «تقولاو «ةلبقلا لابقتساو «ةروعلا رتسو «ةراهطلا :يه زاوجلا طورشو «ةعامجلاو «ناطلسلاو ءرصملا :يهو "ةبطخلا
 (حتف) .هنراقي وأ «هقبسي ءيشلا طرشو «ةالصلا دعب ىدؤت اهنأل ؛اهطئارش نم تسيل ةبطخلاو .ةينلاو

 نم ةعمجلا طئارشب يأ :اهطئارشب (ع) .ةأرملاو «ضيرملاو «هالوم هل نذأ نإو دبعلاو «رفاسملا ىلع بحت الف :ةعمجلا

 ٠١٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةعمجلا فالخب ديعلا يق طرشب تسيل اهنإف :ةبطخلا ىوس (ع) .زاوجلاو ءءادألا طورش

 نم ليق امو «ةنسلا يف لصأ هل سيلف هيلع رطفلاو «نبللا عم رمتلا عمج نم اننامز يف سانلا هلعفي امو :معطي نأ

 امك روثأملا هنأل ؛هدوجو دنع هريغ ىلإ رمتلا نع لدعي ال نأ يغبنيو ءلمأت هيف ولح وه امن هريغو رمتلا نيب رييختلا

 ىلإ جورخلا لبق لكأي يأ نيعلاو ءايلا حتفب : معطي نأ .ارتو تارت لكأي يح رطفلا موي ودغي ال اك هنأ يور

 ]۱۰1/۱ :قئاقحلا زمر] الا درو كلب ناک رل يأ نم ايكو ءارتو تركي نأو ءاسمخخ وأ ثالث تاريمت ىلصملا



 نيديعلا ةالص باب ١ ه5 ةالصلا باتك

 ىلإ هجوتي مث ءرطفلا ةقدص يدؤيو «هبايث نسحأ سبليو بيطتيو كاتسيو لستغيو

 55 فوز ىلإ نجلا عافترا نم اهقوو .اهلبق لفنتمو ربكم ريغ ىلصملا
 اهضاضيبأ يأ ديعلا ةالص يأ ا

 راثكإو ةشاشبلاو حرفلا راهظإ بحتسملا نمو «هيلع ةنسلا لامتشال اود هامسو «ةنس هنأ حصألا :لستغيو

 ةئنهتلاو «رحخآ قيرط نم عوحرلاو ءايشام جورخلاو «هيح دجسم يف ةادغلا ةالصو ةقاطلا بسح ةقدصلا

 ةزانج الو ديع يف بكر ام لع هنأل ؛ايشام هجوتي نأ بحتسيو «ةحفاصملا اذكو «"مكنمو انم هللا لبقت"ب

 عامتجا موي هنأل ؛اليسغ ولو] :هبايث نسحأ (حتف) .ةبرق ىلإ دصاق ريغ هنأل ؛عوحرلا يف بوكر لاب سأب الو
 (حتف) .ديع لك ي ءارمح ةدرب سبلي ناك لع هنأل يسع نأ اديدح اهلمجأ يأ [(عيط) . .رورسو

 :لاق هنأ مذ رمع نبا ثيدحل :رطفلا ةقدص يدؤيو (ط) .روحبلاو ءكسملاك نول ال حير هل ام. :بيطتيو
 يف نأل ؛[١/8 :قئاقحلا فشك]"ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق اهيدؤن نأ رطفلا ةاكزب 3 هللا لوسر انرمأ"

 تابودنملا ىلع فوطعم "نأ" ريدقتب بصنلاب :خل! هجوتي مث (حتف) .ةالصلل هبلق غرفيل هل ةناعإ ريقفلل هئادأ
 عماجلا دجسملا مهعسي ناك نإو «ةنس ديعلا ةالصل ىلصملا ىلإ جورخلا :ىبتحملا يف امك اضيأ هبدن ىضتقاف «هلبق

 :ليقو «هركي :ليقف ءاهيف هئانب ةهارك يف فلتحاو ءاهيلإ ربنملا جارخإب سأب الو «حيحصلا وهو خئاشملا ةماع دنع

 (ع) .ةالصل مامإلا عم سانلا هيف عمتجي يذلا عضوملا وهو :ىلصملا (حتف) .هب سأب ال مامإلا نعو ءال
 عوضوم ريغ ريبكتلا نأل ؛ارهح يأ [(ع) .ةيفخ اربكم لب قيرطلا يف ًارهج ربكم ريغ هنوك لاح يأ ] :ربكم ريغ
 «٠٠٠:فارعألا) (َكسفَن يف كبَر ركذاوإ» :ىلاعت هلوقل ؛مامإلا بهذ هيلإو ءءافحإلا ةفصب هزاوج يف فالح ال

 :الاقو ءىحضألا موي يف عرشلا هّصح ام الإ «ءافخإلا ءانثلا يف لصألا نألو ؛"يفخلا ركذلا ريح" :8تفع لاقو

 يف فالخلا :ليقو هه يلع نع يورم وهو «ريبكتلاب هتوص عفري ناك امد رمع نبا نأ يور امل ؛ارهح ربكي
 (حتف) .ربكي امهدنعو «ربكي ال هدنعف «ريبكتلا لصأ

 قح يف ًاقلطم ديعلا ةالص لبق لفنتلا هركي يأ [(ع) .لفنتم ريغو يأ ربكم ىلع فطع رجلاب] :اهلبق لفنتمو
 «هوركم ريغ :ليقو «موقلا قح يف ال مامإلا قح يف هركي :يعفاشلا لاقو «هريغو ىلصملا ينو «موقلاو مامإلا
 الع هنألو «مامإلا لبق نيديعلا يق لفنتلا نع عنملا نم اكتفع هنع درو امل ؛اهريغو ىلصملا يف ةهاركلا ىلع روهمجلاو

 موقلاو مامإلا قح يف هتهاركل ديعلا ةالص لبق :اهلبق (صلختسمو نيكسم) .ةالصلا ىلع هصرح عم كلذ لعفي مل

 اهنقو :يعفاشلا لاقو ءامسلا دبك نع سمشلا يأ [ .نيممر وأ حمر ردق] :اهاوز ىلإ سمشلا (ط) .هريغو يلصملا يف
 اهيف وهو لاوزلا تقو لحد ول يح ةلخاد ريغ ةياغلا ٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .اهريخأت بحتسيو سمشلا عولط
 ءادتباو ءامه ًافالخ مامإلا دنع اذكف مالسلا لبق هدعب امأ ,دهشتلا ردق دعقي نأ لبق ناك نإ ًاقافتا ةالصلا تدسف

 (حتف) .ةهاركلا دح نع تقولا جرخيل سمشلا عافترا نم تقولا



 نيديعلا ةالص باب 10۷ ةالصلا باتك
 7 ف 1 ل ت 7 ك ني

 .نيتءارقلا نیب يلاويو «ةعكر لك يف ثالث يهو دئاوزلا لبق اينثم نيتعكر يلصيو

 ةعباتملا يهو ةالاوملا نم 5 5 تاريبكت دئاوزلا يأ تاريبكتلا مامإلا يأ

 0000 ماكحأ اهيف ملعي ,نيتبطخ اهدعب بطخيو .دئاوزلا يف هيدي عفريو
 سانلا مامإلا يأ ديعلا ةالص مامإلا يأ

 ٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .كلامو يعفاشلل ًافالخ حلإ مهللا كناحبس ينعي ءانثلاب ايتآ يأ ءاينثم هنوك لاح :اينثم
 «ةريبكتب اهحتتفي :لاقف :ديعلا ةالص ةيفيك نع لئس هنأ هذ دوعسم نبا نع يواحطلا راثآ يف امل :ثالث يهو

 ةريبكت ربكي مث ثالث ربكي مث ءأرقي موقي مث ,دحسي مث ءامم عكري ةريبكت ربكي مث ءأرقي مث ءاثالث اهدعب ربكي مث
 ' ةءارقلاب أدبيو «ةعكر لك يف ةدحاو ىحضألا يفو ءرطفلا يف ةعكر لك يف عبرأ : يلع لاقو ءا عكري
 عبرأو «ىلوألا يف سمح :هنع ةياور يفو ءامهيف ريبكتلاب أدبيو ,ةعكر لك يف سمح :ام سابع نبا لاقو ءامهيف
 :امهنيب لوقي :يعفاشلا لاقو ءاندنع نيتريبكت لك نيب تكسيو .امكذ سابع نبا لوقب يعفاشلا ذحأو «ةيناثلا يف

 .ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 ىتأ افق نك ار مامإلا عفري نأ عوكرلا يق كردملا يشح ولو .لاحلا يف ربكي مامإلا ةالص لوأ هتاف نمو

 قوبسملاو «ةياورلا رهاظ يف عوكرلا يف ربكي الو ربكيل مايقلا ىلإ دوعي ال ربكي نأ لبق مامإلا عكر ولو .ًاعكار هب
 نم دحأ هب لقي ملو «تاريبكتلا نيب ايلاوم ريصي ريبكتلاب أدب ول هنأل ؛ربكي مث ءأرقي ءاضقلا ىلإ ماق اذإ ةعكرب

 بحتسم ةالاوملاو «ةءارقلاب امهيف ءدبلاب لوقي هنأل ؛هدو يلع لوقل اقفاوم هلعف ريصي ةءارقلاب أدب ولو «ةباحصلا

 1 (حتف) .ىلوألا كرت دقف لاوي مل ول ىح
 نم غرف اذإف ءأرقي ةيناثلا ىلإ ماق اذإ مث «ةءارقلا لبق اثالث ربكي مث «حتفتسي مث «حاتتفالل ربكي نأب ابدن :نيتءارقلا

 ءال مأ مامإلا عفر ءاقلطم دئاوزلا تاريبكتلا يف يأ :خإ هيدي عفريو (ع) .عوكرلل ربكي مث ءثالث ربكي ةءارقلا

 ,ديعلا ةالص دادغب مدق نيح سانلاب فسوي وبأ ىلصو ءامهنم ءيش يف عفري ال فسوي يبأ نعو ءامهعضي الو
 اميف مامإلا ةعاطو ءاهيف دهتج ةلأسملاو ءكلذب هرمأف ديشرلا نوراه هفلخ ىلص هنإف امه سابع نبا ريبكت ربكو
 (حتف) .ةباحصلا ضعب لوق هنأل ؛ةيصعم. سيل اذهو «ةبحاو ةيصعع. سيل

 نيتريبكت لك نيب تكسي «ديعلا تاريبكت اهنم ركذو "نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال" :اكتفع هلوقل :دئاوزلا
 كتل هنأل :اهدعب بطخيو (ع) .ايئان ناك نم ىلع هبتشت ةالاوملابو «ميظع عمحب ماقت اهنأل ؛تاحيبست ثالث ردقب
 ءيشلا طرشو ءطرش اهيف ةبطخلا نأل ؛ةالصلا لبق امل بطخي ثيح ةعمجلا فالخب «نيتبطح ةالصلا دعب بطخ

 لب ةبطخلا داعت الو ءزاج ةالصلا ىلع تمدق ول نح ةيلضفألا نايب ةالصلا دعبو ءطرشب تسيل ديعلا يقو «هقبسي

 (ط) .هركو زاح ةالصلا ىلع اتمدق ولف «ةنس امهو ءامهنيب ةسلحب :نيتبطخخ (حتف) .ىلوألا فالح مسقتلا

 ىلع بجتف «بحت نم ىلع :لوألا :رطفلا ةقدصب ةقلعتملا ةسمخلا ماكحألا ةبطخلا يف ملعي يأ :خلإ اهيف ملعي

 موي نم رجفلا عولطبف :بحت ىم :ثلاثلاو «نيكاسملاو ءارقفللف «بحب نمل :يناثلاو ءباصنلل كلاملا ملسملا رحلا

 - ةعبرأ نمف «بحت مم :سماخلاو «بيبز وأ ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصنف «بحت مك :عبارلاو «ديعلا



 نيديعلا ةالص باب 10۸ ةالصلا باتك

 يهو «طقف دغلا ىلإ رذعب رحؤتو ,مامإلا عم تتاف نإ a و ءرطفلا ةقدص
 دغلا نم لاوزلا ىلإ يأ رطمك رطفلا ديع ةالص يأ

 ENG ءارهج قيرطلا يف ربكيو ءاهنع لكألا و اا
 يلصملا قيرط يأ ابدن ةالصلا ىحضألا ديع يف يأ ىحضألا ديع يأ

 نكمي :انلق «ميلعتلا اذهل ةدئاف الف جورخلا لبق اهؤادأ بدن اذإ :تلق نإف .ةميقلابف اهاوس ام امأ «ةروكذم ءايشأ =

 يلا ةعمجللا يف مهميلعت يغبنيو «ةالصلا لبق اهدؤي مل نم قح يف وأ «لباقلا ماعلا يف اه تأي نم قح يف رهظت نأ

 :لاق هنأ ىو رمع نبا نع يور امل ةالصلا دعب ىدؤت طرشب تسيل ديعلا يف ةبطخلاو .اهلحم يف اهوجرخيل اهلبق

 نونذؤي الو «ةبطخلا لبق ةالصلاب نوؤدبي اوناكو ب رمعو د ركب يأ فلحو يقلك هللا لوسر فلخ تيلص"
 سانلا ناكف «لحي ال ام مهتبطخ يف نوملكتي اوناك مهنأل ؛ةالصلا لبق ةبطخلا ةيمأ ونب ثدحأ امنإ ".نوميقي الو

 (صلختسم «حتف) .ةالصلا لبق اوثدحأف اهعامسل ةالصلا دعب نوسلحي ال

 هركيو «زوجي اهلبق بطح ولو .كلذ وحنو «جرخي ممو «جرخي فيكو «ةبحاو مأ ةنس يه له :رطفلا ةقدص
 عرشي مل ديعلا ةالص نأل ؛ًادرفنم اهيضقي ال مامإلا عم لحر لصي مل ول :هانعم :ضقت ملو (ع) .ةنسلا ةفلاخمل

 مامإلا نم تتاف ول امأ «مامإلا عم يلصي امك هدحو اهيلصي :يعفاشلا لاقو ءاندنع اذه «دارفنالا ليبس ىلع

 زاوج ىلع قافتالل لعف «هريغ عم اهكاردإ ىلع مامإلا عم توفلا دعب ردق ولو «يناثلا مويلا يف ىدؤت انإف ًاضيأ

 تقولا يف اهيضقي ال وه اهلصي ملو ةعامجلا عم مامإلا اهالص نأب :مامإلا عم (حتف «صلختسم) .اهددعت

 (ع) 0 لا

 ءهلبق سانلا عمج نكمي ال ثيحب هلبق وأ لاوزلا دعب مامإلا دنع لالهلاب دهشو «لالحلا مهيلع مغ نأب :رذعب
 مويلا يف ةالصلا نم رخآ رذع ثدح وأ ١٠١7/١[« :قئاقحلا زمر] .لاوزلا دعب تعقو امنأ رهظف ميغ يف اهالص وأ

 ثيدح وهو «ثيدحلاب هانكرت انأ الإ ةعمجلاك ىضقت ال نأ اهيف لصألا نأل ؛هدعب ضقت مل و دغلا يف افولصي لوألا

 (ط) .ًاضيأ دغلا دعب ام ىلإ رخؤي :يعفاشلا دنعو ءاندنع :طقف (نئيع «صلختسم) .لاوزلا دعب لالهلا ةيؤر ةداهش
 ٠١7/١([ :قئاقحلا زمر) .تابودنملاو ءطورشلا نم رطفلا ديع ةالص يف ةروكذملا ماكحألا يأ ] :خلإ ماكحأ يهو
 نأ بحتسملا نأ الإ كلذك ىحضألا يف اهلك رطفلا يف تابودنملاو طورشلا نم انه ىلإ بابلا لوأ نم ركذ ام نإ يأ

 لكأيف ىلصملا نم عجري ىح رحنلا موي معطي ال ناك يلع هنأ يور امل ؛ةالصلا دعب ام ىلإ ىحضألا يف لكألا رخؤي
 نع لكأيل يحضي نم قح يف اذهو «ىلوأ ةفايضلا ةدئام نم لكألاف ىلاعت هللا ةفايض يف سانلا نألو «هتيحضأ نم

 (صلختسم ءييع) .اضيأ يحضي نم قح يف هرکی الو ءاهلبق لكأي نأ سأب الف هريغ قح يف امأ ءال وأ هتيحضأ
 :ىلاعت هلوقل ؛ ؛ىحضألا يف ارهج ىلصملا قيرط يف ربكي يأ ءىحضألاو رطفلا نيب رخآ كرت اذه :خإ ربكيو
 ناك لع يبلا نأ يور الو ؛ افالم مايألا هذه يف ريبكتلا هب دارملا «070:ةرقبلا) (ټادودعم ماّيأ يف هلا اورك ذاا

 عرشي نح :ةياور يفو «ىلصملا ىلإ ىهتنا امك ريبكتلا عطقي مث ءىحضألا موي يف ًارهج ىلصملا قيرط يف ربكي

 (حتف ءصلختسم) .اهيف مامإلا



 نيديعلا ةالص باب ١8 ةالصلا باتك

 ,مايأ ةثالث ىلإ رذعب رخؤتو «ةبطخلا يف قي ريشعلا تاريبكتو ةيحضألا ملعيو
 ىحضألا ةالص يأ ملعي :هلوقب قلعتم . 2 ةيحضألا ماكحأ ١ سانلا يأ

 1 ا لا وا وو و ا و نسو «ءىشب سيل فيرعتلاو و ف 3 , هلآ
 باوثلا هب قلعتي ال يأ

 ريبكت نأ عم اوركذ اذكه [(م ءط) .كلذ وحنو ربكيو يحضي فيكو ناتنس مأ نابجاو امه له] :ةبطخلا يف

 قيرشتلاو «ةفرع موي لبق نوكت يلا ةعمجلا ةبطح يف يغبنيف هيف نايتالل ةفرع موي لبق هميلعت ىلإ جاتحي قيرشتلا
 رحنلا موي دعب مايأ ةثالث تيم يحاضألا موحل نوفجي سانلا ناك الو «فافجلل سمشلا يف محللا ءاقلإ :ةغللا يف

 ام زوجتف «ةيحضألا تقوب ةتقوم افوكل ؛مايأ ةثالث ىلإ انه ريحأتلا :خلإ رذعب رخؤتو (يشحملا) .قيرشتلا مايأب
 لوألا مويلا يف ديعلا مامإلا لصي مل ولو :يعليزلا لاق ؟ال مأ لاوزلا لبق حبذلا زوجي له ترحأ اذإو ءاهتقو يقب

 مهئرحت ال يناثلا مويلا يف اذكو «لاوزلا دعب الإ لوألا مويلا يف ةيحضتلا مهئرحت الو «لاوزلا ىلإ ةيحضتلا اورخأ
 رذعلاف «تزاحو اوؤاسأ رذع الب ترحأ ولف «مهئزجت ٍدئتنيحف مامإلا يلصي نأ نوحري ال اوناك اذإ الإ لاوزلا لبق

 (حتف) .زاوحلا طرش رطفلا ديع يفو «طقف ةهاركلا يفنل انه
 (عءط) .ءاسأ رذع الب رخأ ولف «كلذ دعب ىلصت الو ةيحضأو ديع مايأ اهنأل :مايأ ةثالث ىلإ

 نأ ملعا [(نيع) .ةفرعب نيفقاولاب ًاهيبشت عضاوملا ضعب يف ةفرع موي سانلا عمتجي نأ وهو] :خإ فيرعتلاو
 وهو «تافرع لهأب هبشتلاو «ةفرعب فوقولاو «ةلاضلا داشنإو «فرعلا نم بييطتلاو «مالعإلا :ناعمل يتأي فيرعتلا

 ؛ءامدلا مكح يف يأ ءيشب سيل كمسلا مد :دمحم لوقك فوقولا مكح نم يأ "ءيشب سيل" :هلوقو ءانه دارملا

 فاصوأ عيمج لمشيف «يفنلا قايس يف ةركن وهو ةييشلا هنع ىفن ًاربتعم نكي مل امل هنأ الإ ةقيقح ءيش هنأل
 ؟هركي ال هنأ لوصألا ةياور ريغ يف دمحمو فسوي يبأ نعو «هوحنو بحتسملاو «ةنسلاو «بحاولاو «ضرفلا نم ةدابعلا

 لمحي رصعح رهزألا عماجلا لهأو سدقملا تيب لهأ هلعفي امو «ةرصبلاب كلذ لعف هنأ اه سابع نبا نع يور امل
 رئاسك هريغ يف ةدابع نوكي الف «نيعملا ناكملاب ةصتخم ةدابع فرع فوقولا نأل ؛هوركم هنأ رهاظلاو ءاذه ىلع

 (حتف «ييع) .تافرع لهأب هبشتلل ال «هوحنو ءاقستسالل جرح نوكي نأ لمتحي سابع نبا لعفو «كسانملا

 يف ةباحصلا فلتحخاو «بحو نعم. انهه نس [(ع«ط) .حصألا وهو «بحي :ليقو «قيرشتلا ريبكت يأ ] :خلإ نسو
 ذأ هبو «رحنلا مايأ لوأ نم رهظلا ةالص دعب أدبي :مك» رمع نباو ءام5# سابع نباك ةباحصلا نابش لاقف هئدبم

 اوفلتخاو ءانبهذم وهو «ةفرع موي نم رجفلا ةالص دعب أدبي :إ» دوعسم نباو «يلعو رمعك مهرابك لاقو «يعفاشلا
 مامإلا ذحأ هبو «تاولص نامث يهو ءرحنلا موي نم رصعلا ةالص دعب عطقي :دوعسم نبا لاقف ءاضيأ همتخم يف
 هبو ؛ةالص نورشعو ةثالث يهو قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص دعب عطقي :يلع لاقو ءءاهتناو ءادتبا ةفينح وبأ

 ةرشع عبرأ يهو «قيرشتلا مايأ رخآ نم رجفلا ةالص دعب عطقي :ام#» رمع نبا لاقو «ءاهتناو ءادتبا نامامإلا ذحأ

 (حتف) .ءاهتناو ءادتبا يعفاشلا هب ذحأو «ةالص



 نيديعلا ةالص باب ٠ ١5 ةالصلا باتك

 ٍةبوتكمو رصمو ةماقإ طرشب هرحآ ىلإ "ربكأ هللا" ةّرم نامث ىلإ ةفرع رجف دعب « ف 1 ol هم ھا 4 5 +
 رفاسم ىلع بحت الف نس هلوقب قلعتم 1 ةجحلا يذ نم عساتلا يأ

 .رفاسملاو ةأرملا ىلع بحي ءادتقالابو  هةبحتسم ةعامجو

 ريبكتلا يأ ميقملاب يأ درفنملا ىلع بحت الف

 جرح ول يح خارت الب ريبكتلاب ينأيو .ةجحلا يذ نم عساتلا «ةفرع رجف ةالص دعب هؤادتبا يأ :ةفرع رجف دعب
 نإف مالسلا دعب ثدح هقبس ولو «هب تأي ال ءانبلا عنب ام. ىتأ وأ ءارحصلا يف فوفصلا زواج وأ ءدجسملا نم

 سمح وأ «تارم ثالث ربكأ هللا :لوقي :يعفاشلا لاقو "ةرم" :هلوقو .ةراهط ريغ ىلع ىتأ وأ ربكو أضوت ءاش

 4ك اَدَه ام ىلع هللا اوُرْيكُتلَو :ىلاعت هللا لاق «ريبكتلا وه هيلع صوصنملا نأل ؛هيلع دازي الو «تارم عبس وأ «تارم

 .ةقيقح ريبكتب اتسيل ديمحتلاو ليلهتلاو (86١:ةرقبلا)

 هيلإ بهذي نح لع ليربج ىلاعت هللا رمأ حبذلل ليعامسإ عجضأ اذإ هنإف ءاذكه كع ليلخلا نع روثأملا نأ :انلو

 كتل ميهاربإ عم املف «حبذلاب لجعي ال يك ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق حبذلل هعجضأ هنأ ليربج ىأر املف «ءادفلاب

 هدنع عقو امقوص لل ليعامسإ عم املف ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :لاقف ةراشبلاب هيتأي هنأ هدنع عقو ليربج توص

 (حتف «صلختسم) .دمحلا هللو ربكأ هللا :لاقف يدف هنأ

 ١٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .دوعسم نبا لوق وهو «رحنلا موي نم رصعلا ةالص هرخآ نوكي يأ مامإلا دنع تاولص نامث :نامث

 0-00 :قئاقحلا زمر] .الضف نوكي اهيلع داز نإف «ةدحاو ةرم يأ :ةرم

 (ع) .دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا :لوق نم يأ :ربكأ هللا

 (ع) .ىرقلا لهأ ىلع بحت الف :رصمو
 ريغ جرخو «ةعمجلا معف «نايعألا ىلع ةضورفم يأ [(ع)لفنتملا ىلع بحت الف ضرف ةالص يأ ] :ةبوتكمو

 نويخلبلا نكل ءديعلا ةالص اذكو «نايعألا ىلع اضرف تسيل األ ؛ةزانحلا ةالص اذكو ءأرتو ولو ةضورفملا
 (حتف) .ةعمجلا تهبشأف ةعامجب ىدؤت اهنأل ؛ديعلا ةالص بقع نوربكي

 نهتعامج نأل ؛ةعامجلا عم تلص نإو ريبكتلا اهيلع بجي ال ةأرملا نإف ءاسنلا ةعامج نع زارتحا] :ةبحتسم ةعامج

 درفنملاو يورقلا ىلع بجي الف «ةعامجلاب تابوتكملا بقع راصمألا يف نيميقملا لاحرلا ىلع بجيف [(ع) .ةهوركم

 وأ ءارفاسم وأ ءايورق وأ ءايرصم ةبوتكملا ىلص نم لك ىلع وه :الاقو «مامإلا دنع اذه «ةعامجي ىلص نإو رفاسملاو

 (حتف) .امهوق ىلع ىوتفلاو ءاهيدؤي نم لك هيدؤيف ءةبوتكملل اعبت عرش هنأل ؛ةأرما وأ ءادرفنم
 هنأل ؛قوبسملا ىلع بحي اذكو «رفاسملا فالخب «ةروع امتوص نأل ؛ريبكتلاب تفاخت ةأرملا :رفاسملاو ةأرملا ىلع

 نأ متؤملا ىلع بجي اذكو 5545/١[ :قئاقحلا نييبت] .هتافام ءاضق دعب لب مامإلا عم ربكي ال نكل «ةعيرحت دتقم

 (حتف) .قوبسملاك قحاللاو «ةالصلا دعب هئادأل همامإ هك رت نإو قيرشتلا ريبكتب أي
 (ع) .ةنس هيف رهجلا نأل ؛رفاسملا فالخب ءاقوص عفرت ال ةأرملا نأ ريغ ةيعبتلل :رفاسملاو



 فوسكلا ةالص باب ۱٦1 ةالصلا باتك

 اهماكحأ نايب يف يأ

 ف م س ف

 SME ا .ةبطخو رهج الب ةعمجلا مامإ لفنلاك نيتعكر يلصي
 ةءارقلا يف يلصي لعاف عفرلاب

 ديعلا مدقو «ةعامجلاب نايدؤي امهنأ نيبابلا نيب ةبسانملاو .هببس ىلإ مكحلا ةفاضإ نم :فوسكلا ةالص باب

 ٌلِسْؤَن امو :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ «ةنسلاو باتكلاب اهتيعرش تبثت فوسكلا ةالصو .حصألا ىلع هبوحول

 سمشلا نأ" :يراخخبلا يفف ةنسلا امأو «ةفوخملا هللا تايآ نم ةيآ فوسكلاو (هه:ءارسإل» ًافيوحَت الإ ٍتايآلاب
 ."اوعداف" :ةياور يقو «"اولصف امهومتيأر اذإف هللا تايآ نم ناتيآ امهنكلو سانلا نم دحأ تومل نافسكنيال رمقلاو

 وهف اهضعب بهذ اذإ :ليقو ءامهيف فوسكلا لمعتسي دقو «رمقلل فوسخلاو «سمشلل :فوسكلا (حتف)

 .فوسخلا وهف اهلك بهذ اذإو «فوسكلا

 :هلوقو «عبرأ لك وأ «نيتميلستب نيتعكر لك «رثكأ وأ ءاعبرأ ىلص ءاش نإو ءاهرادقم لقأل نايب :نيتعكر
 يلا ةيعدألاو «ةءارقلاب مايقلا ةلاطإ يفو ءةهوركملا تاقوألا يف زاوجلا مدعو «ةماقإلاو ناذألا مدع يف يأ :لفنلاك

 نونسملاو ءنارمع لآ ردقب ةيناثلا يفو «ةرقبلا ردقب ناك ىلوألا يف يلع همايق نأل ؛لفنلا صئاصخ نم يه

 نايلصي امهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو «ةبوتكملا ةالصلاك بحأ ام امهيف أرقي :ليقو ءاعدلاو ةالصلاب تقولا باعيتسا

 تاعوكر عبرأب نيتعكر سمشلا فوسك ةالص ىلص كع هنأ امد سابع نباو ام ةشئاع تور امل ؛نيعوكرب

 نم ةعامج نيتعكرلا ىور دقو «ةءارقلا امهيف لاطأف «نيتعكر ىلص ع هنأ ةصيبق ىور ام :انلو «تادجس عبرأو

 ءلوصألا ةقفاومل ؛ىلوأ ام ذخألاو ءريشب نب نامعنو ءركب وبأو «بدنح نب ةرمسو «رمع نبا مهنم «ةباحصلا
 لك يف تاعوكر ثالث یلص هنأ ةع هنع يور هنألو ؛كلذ فالخب امهبهذم نأ تبث هنأل ؛هاور اميف هل ةجح الو

 لكف «نيعوكر ىلع داز ام يعفاشلا ذخأي ملو «تاعوكر تسو «تاعوكر سمح و «تاعوكر عبرأو «ةعكر

 (حتف) .دحاو عوكر ىلع داز امع انباوج وهف نيعوكر ىلع ةدايزلا نع هل باوح
 نايب :ةعمجلا مامإ (عءط) .لفنلا ةئيهك ةدحاولا ةعكرلا يف دحاو عوكربو «ةماقإو ناذأ الب يأ :لفنلاك

 ديعلا ةالص هيف ىلصت يذلا عضوملاو «تقولاو «مامإلا :ءايشأ ةثالث سمشلا فوسك يف بحتسيو «بحتسملل

 (حتف) .زاح مهلزانم يف انادحو اولص ولو «لضفأ لوألاو «مهأزجأ رخآ عضوم يف اولص ولو «عماحلا دجسملا وأ
 لكل هتبطحو ءرثأ هيف لقني مل هنأل ؛انباحصأ عامجإبف ةبطخلا مدع امأو ءرهجي :فسوي وبأ لاقو :ةبطخو رهج الب

 ةنس ةالصلا هذهو «هتول تفسك اهنأ مهوت نم ىلع درلل الإ تسيل ميهاربإ انديس توم موي سمشلا تفسك امل
 نأ لضفألاو «بحأ ام اهيف أرقيو «"ةالصلا ىلإ اوعزفاف تايآلا هذه نم ائيش متيأر اذإ" يلع هرمأل ةبحاو :ليقو

 (ط) .ةعمجلاك بطخي :يعفاشلا نعو «لقنت مل اهنأل ؛ةبطخ الب يأ :ةبطخخو (حتف) .اهيف ةءارقلا لوطي



 فوسكلا ةالص باب ۱۲ ةالصلا باتك

 .ةملظلاو ءفوسخلاك ر اولص الإو «سمشلا 3 ّىئح وعدي 3

 اراش ةيوقلا مامإلا يأ

 .عرفلاو «حيرلاو

 اقلطم ةديدشلا

 اذهو «نونمؤي موقلاو «ههحجوب سائلا لبقتسي امئاق وأ «ةلبقلا لبقتسم مامإلا وعدي «ةالصلا دعب يأ :وعدي مث
 يلجنت نح :هلوقو «ةنس ةالصلا دعب ءاعدلاو «ءاعدلل ربنملا دعصي الو ءانسح ناك اصع ىلع دمتعا ولو «نسحأ

 تومل نافسكنيال ىلاعت هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ" :لاق لج هنأ ةبعش نبا ةريغملا ثيدحل ؛سمشلا
 «ةنسلا وهو ءامحب تقولا باعيتسا ديفي اذهو «"يلجنت يح اولصو هلل اوعداف امهومتيأر اذإف «هتويحل الو دحأ
 (حتف) . .اضيأ ءاعدلا كرتي تبرغو لجنت مل نإف «هؤادتبا ال ءالحنالا لامك سمشلا ءالحبا نم دارملاو

 (ع) .ًاعبرأ وأ «نيتعكر نيدرفنم مهوك لاح :ىدارف .ةعمجلا مامإ رضحي مل نإو يأ :الإو
 عمج 2 هنأ لقني ملو ارارم ج هدهع يف فسح دق هنأل ؛ىدارف فوسخلا يف يلصي امك يأ :فوسخلاك

 لك عرضتي لب «عرشي الف ءاضيأ ةنتفلل ببس وهو ؛نكمي ال اومان ام دعب ليللاب ميظعلا عمجلا نألو ؛هل سانلا
 ءةنسح فوسخلا ةالصو «ةبحاو وأ ةنس فوسكلا ةالص نأ :لصاحلاو 051١/١[ :قئاقحلا نييبت] .هسفنل دحاو

 اذإ :يعفاشلا لاقو «ةفوخملا تايآلا نم اهلك نأل ؛لاوهألاو عازفألا نم اهريغو حيرلاو ةملظلا يف ةالصلا اذكو

 نبا نأ يور امل ؛رهجيو «نيعوكر ةعكر لك يف عكرو نيتعكر دجسملا يف سانلاب مامإلا ىلص رمقلا فسح
 .ةرهشلا لحم يف دحاو ربح هنوكل ؛هب ذوخأم ريغ ثيدحلا اذهو ءرمقلا فوسح يف سانلاب ىلص امف سابع

 ؛جلثلاو اليل لئاملا ءوضلاو ءبكاوكلا راشتناو «قعاوصلاو «لزالزلاو ,فوخلا يأ :عزفلاو (صلختسم «حتف)
 (ط) .ضارمألا مومعو ؛ةمئادلا راطمألاو



 ءاقسسالا ةالص باب 1۳ ةالصلا باك

 ءاقستسالا ةالص باب

 E ED ا O CO ءاعدو ة ةعامجب ال ةالص هل
 نيدرفنمللا 7 ءاقستسالل يأ

 فوسكلا ةالص نأ نيبابلا نيب ةبسانملا [(ع) .رطملا وهو نيسلا مضب ايقسلا بلط وه] :ءاقستسالا ةالص باب

 ناسنإلل نألل وأ ةعامجلاب ءادألا اضيأ ديعلا ةالص نيبو امهنيب ةبسانملاو «ميظعلا عمحلاب ىدوت ءاقستسالاو
 .نزحلا ةلاح يف اهنيب رورسلا ةلاح يف ةدابعلا نايب نم غرف املف «نزحلا ةلاحو ءرورسلا ةلاح :نيتلاح

 تقفل :طحقلا مههاصأ نيح ##ء حون نع ةياكح ىلاعت لاق «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب تبث ءاقستسالاو

 ؛فوسكلا نع ءاقستسالا ةالص رخأو ٠ ١١ ا رافع لاك د كر اوس

 هللا نم رطملا بلط ًاعرش ءاقستسالاو «هفالخب فالح الب ةعامجب ىدؤت األ وأ .هفالخب ةنس فوسكلا ةالص نأل

 ءاهنم نوبرشي اهنأو ةيدوأ هلهأل نوكي ال عضوم يف عورشم وهو «صوصخم هجو ىلع بدجلا لوصح دنع ىلاعت

 (حتف) .نوحرخي الف مه تناك نإف «مه يفكت الو نوكي وأ «مهعورزو «ممباود نوقسيو
 ضرعتي مل [(ع) .ةبطحو ةعامجب ال نكل نيدرفنملا قح يف ةعورشم اهنأ ىلإ اذمب راشأ ] :ةعامجب ال ةالص

 ةعامجب ةالص امأ :لاقف «هنع ةفينح ابأ فسوي وبأ لأسو ءاهيف فلتحا دقو ؟يه ام ةالصلا كلت ةفصل فنصملا

 اولص نإ نكل «ةبحتسم وأ «ةنس افوك يفني اذهو «هب سأب الف انادحو اولص نإو «رافغتساو ءاعد هيف نكلو ءالف

 ةالص ال هنأ هريغو ةفحتلا بحاص ركذو «درفنملا قح يف اهتحابإ ىري هنأكف «هركي الو «ةعدب نوكي ال انادحو
 ةعامجب نيتعكر هبئان وأ مامإلا يلصي :دمحم لاقو ءاقلطم اهتيعورشم يفني اذهو «ةياورلا رهاظ يف ءاقستسالا يف

msلاق هنأ دايز نب هللا دبع ىور ام ل ا ل ل ل : 

 «نيتعكر ىلصو «هءادر لوحو ةلبقلا لبقتساو هللا وعدي هرهظ سانلا ىلإ لعجف «يقستسي 2 هللا لوسر جرح"

 .ةءارقلاب امهيف رهجو
 لبقتساف «سانلا بطخي مئاق 325 هللا لوسرو «هعمجلا موي دجسملا لحد ًالجر نأ ملسم هاور ام :ةفينح يبألو
 عفرف :لاق ءانثيغي نأ هللا عداف ؛ءلبسلا تعطقناو ءلاومألا تكله !هللا لوسر اي :لاق مث ع هللا لوس

 هكرتو ةرم هلعف هاور ام ليوأتو «(ثيدحلا) ."انثغأ مهللا ءانثغأ مهللا ءانثغأ مهللا" :لاق مث هيدي دلك هللا لوسر

 بطخي فسوي يبأ دنعو «ديعلا ةبطخخك ةالصلا دعب بطخي دمحم دنع مث «ةبظاوملاب لب هلثع. تبثت ال ةنسلاو «ىرحأ

 ٠١5/١[ :قئاقحلا زمر] .هدنع امهيف ةعامج الو «ةعامجلل عبت اهنأل ؛ةفينح يبأ دنع ةبطح الو «ةدحاو ةبطخ

 اعفار ةلبقلا لبقتسم امئاق مامإلا وعدي يأ [(ع) .اضيأ ءاعد ءاقستسالا يأ "ةالص" :هلوق ىلع فطع عفرلاب] :ءاعدو
 لجآ ريغ الجاع راض ريغ اعفان اثيغم اثيغ انقسا مهللا" :لوقيف «هئاعد ىلع نونمؤي ةلبقلا نيلبقتسم دوعق سانلاو «هيدي

 - ع هنأ ةشئاع تورو «ءاقستسالا ف ظافلألا هاذه لح هتع يور ال ؛ارهجو رس ههبشأ امو "امكاد اقبط اقدغ



 ءاقستسالا ةالص باب ١55 ةالصلا باتك

 .ماي أ ةثالث نوحرخي انإو «يمذ روضحو عءادر بلق ال نافغتساو
 تاعباكم

 مهللا ديري ام لعفي هللا الإ هلإ ال ,نيدلا موي كلام «ميحرلا نمحرلا «نيملاعلا بر 0 :ءاعدلا لبق لاق -

 «"نيح ىلإ اغالبو ةوق انل تلزنأ ام لعحاو «ثيغلا انيلع لزنأ ءارقفلا نحنو غلا تنأ «تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ
 نع انغلبو ءاعدو جرح هنأ لع هنع انغلب ءاعدلا هيف امنإ ءاقستسالا يف ةالص ال :دمحم لاق يفاكلا يفو .ثيدحلا

 م .ذاش ثيدح الإ ةالص كلذ يف يء هنع انغلبي ملو «ىقستساو ءاعدو «ربنملا دعص هنأ هذ رمع
 ًارافغ ناك ةنإ مکر اودِقَْتْسا :ىلاعت هلوقل [(ع) .راطمألا لاسرإل ببسلا هنإف ةرفغملا بلط يأ | :رافغتساو

 55/١[ :قئاقحلا نييبت] .رطملا لاسرإل ب رافغتسالا لعج ١١( «٠٠:حون) اراردم َْكَبَلَع ًءاّمَّسلا لسي

 دارملاو «ةرفغملا صوصخب ءاعدلا :رافغتسالا ذإ ؛ماعلا ىلع صاخلا فطع نع ءاعدلا ىلع رافغتسالا فطعو

 (حتف) .ةرياغملل فطعلا نوكي ةصاخ رطملا بلطل ناك نإ ءاعدلاب

 لعف التاء هنأل ؛موقلا نود هءادر مامإلا بلقي :يعفاشلاو الاقو د وأ اماما ناك ا 9 :ءادر بلق ال

 ةعمجلا موي ىقستسا يء يبلا نأ :ةفينح يبألو هءادر بلق جلع هنأ :امه مهتيدرأ موقلا بلقي :كلام لاقو «كلذك

 هحلصأ هنأ لمتحي يلع هلعف نم يور امو «ةيعدألا رئاسك هيف بوثلا رييغتل نعم الف ءءاعد اذه نألو ؛ءادرلا بلقي ملو

 هره هل ضرع وكف ءءادرلا بلق ىم بلقني لاحلا نأ يحولاب هملعي اف ناك وأ بلف هنأ يوارلا نظف

 ءادرلا بلق ةفصو .مهتيدرأ سانلا لوحف «هءادر بلق تع يلا نأ هللا دبع:قور ال ءاضيأ موقلا بلقب كلام دنغو

 هيدي بلقيو «هنيب بناح نم لفسألا فرطلا ىرسيلا هديبو «هراسي بناح نم لفسألا فرطلا ئميلا هديب ذحأي نأ

 ءرسيألا هفتك ىلع ىرسيلاب ضوبقملا فرطلاو «نميألا هفتك ىلع ئميلاب ضوبقملا فرطلا نوكي ثيحب هرهظ فلح
 (نيكسم «حتف) .سكعلابو لفسأ ىلعألاو «سكعلابو راسي نيميلا بلقنا دقف كلذ لعف اذإف
 ءاعد امورو :ىلاعت هلوقل [(عو + يمذ وضح هيف الو :يأ ادر يلق ىلع قطع عقرلاب] :يمذ زوضحو
 اهنإو «ةمحر لا لازنتسال ءاقستسالاو «هئادعأب ىلاعت هللا ىلإ برقتي ال هنألو ١( :دعرلا) # ٍلالَض يف الإ َنيِرفاَكْلا

 ىلاعت هللاو «قزرلا بلط اذه نأل ؛اوعنمب مل اوجرخ نإ :كلام لاقو 5014/١[ :قئاقحلا نييبت] .ةنعللا مهيلع لزنت

 (صلختسم «حتف) .ءاعدلا روضحلا نم دارملاو ءاوعنمي مل اوبلط نإف ءانقازرأ يلوتم وه امك مهقازرأ يلوتم
 عبارلا يف مهب جرخب مث «بونذلا نم ةبوتلابو «جورخلا لبق مايأ ةثالث مايصب مهرمأي نأ مامإلل بحتسي :مايأ ةثالث

 يف ةقدصلا نومدقيو مهسوؤر يسكان «ىلاعت هلل نيعشاح ,نيعضاوتم «نيللذتم «ةعقرم وأ «ةليسغ بايث يف ةاشم

 «نايبصلاو «زئاجعلاو «خويشلاو «ةفعضلاب نوقستسيو نورفغتسيو «ةبوتلا نوددجيو ءمهجورح لبق موي لك

 ريغب وأ هنذإب اوجرخ نإو «مهعم مامإلا جورخ ىلوألاو «باودلا جارخإ بحتسيو «مهتاهمأ نع لافطألا نودعبيو
 كم هول ؛ثيغلا لوزن دنع ءاحنلا بحتسيو هلل اركش اوج رخ نأ بدن مهجور لبق اوقس نإو اج نإ
 (حتف) ."ثيغلا لوزنو «ةالصلا ةماقإو «شويجلا ءاقتلا دنع :ثالث دنع ءاعدلا ةباجتسا اوبلطا"



 فوخلا ةالص باب 116 ةالصلا باتك

 فوخلا ةالص باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 ةفئاطب ىلصو ءودعلا ءازإب ةفئاط مامإلا فقو عبس وأ ودع نم فوخلا ّدتشا نإ
 ىرخأ عفدلاو ظفحلل اهنم ةدحاو نيتفئاط موقلا يأ اهوحنو ةميظع ةيح وأ نايك ّردع يأ

 يقب ام مم ىلصف .كلت تءاحو ,ودعلا ىلإ هذه تّضمو ءاميقم ول نيتعكرو ,ةعكر

 ىرخألا مث ءاوضمو اوملسو ةءارق الب اوّمتأو ىلوألا تءاجو «مهيلإ اوبهذو < لسو
 ودعلا 7 يأ لوألا ةفئاطلا يأ نوقحال مهنأل مهتالص ةفئاطلا ةيناثلا ةفئاطلا يأ مامإلا

 نيب ةبسانملا [(ع) 3 يبلا دعب اهزوجي م هنإف «فسوي يبأل فالح اننامز يف ةعورشم يهو] :فوخلا ةالص باب

 نم فوخلا ىلإ ةالصلا ةفاضإو «داهجلاو ءرطملا عاطقنا نعي ضراعل عرش فوخلاو ءاقستسالا نم ًالك نأ نييابلا

 روحت لب علا ةماع دنع«طرشب سيل فوخلا دادتشا :خلإ وخلا دتشا نإ (حتف) .هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ

 َةالّصلا مهل َتْنَقَأَف مهين تنك اَذِإَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛فسوي يبأل افالخ «هريغو ودعلا برق دنع فوخلا ةالص

 اذإَوإ» :نيعمو يا اهرلص ةباحصلا نأ :انلو «مهعم يع نوكي نأ اهتماقإل طرش (ةيآلا) (١٠؟:ءاسنلا

 مهي رو مهرهط ةقدص ْمِهِلَومأ ني م ذخإل :ىلاعت هلوق يف امك ةمامإلا يف كماقم موقي نم وأ تنأ هيف تنك

 مقلط اذإ يتلا اَهّيأ اَيإ» :ىلاعت هلوقك هب وه صتخ الو هل هلا لوسر عم باطخلا نوكي دقو (١٠:ةبوتلا) هكاَهب

 مهلك نومرحيف ةلبقلا بناج يق ودعلا ناك اذإ نيفص مهلعجي هنأ فسوي يبأ نع ةياور يفو (١:قالطلا) كءاَسّنلا

 رخأت هسأر عفر اذإف ءودعلا نم مهنوسرحي يناثلا فصلاو «لوألا فصلا هعم دجس دجس اذإف «نوعكر يو هعم

 اهئادأ ةيفيك يفو «ةعكر لك يف لعفي اذكهو «هعم اودحس دجس اذإف «يناثلا فصلا مدقتو «ءلوألا فصلا

 (حتف) .خلإ ةفئاط مامإلا فقو :هلوقب فنصملا هب حرص ام انئاملع دنع راتخملاو «ةريثك تافالتحا

 نحن :مهنم ةفئاط لك لوق دنع ةعزانملا عطقل ءركذ ام لعفيف ءهفلخ ةالصلا لكلا بلط نإ اذه :ةفئاطب ىلصو

 ةفئاطلا نم الجر رمأيو «ةفئاطب وه يلصيف «نيتفئاط مهلعجي نأ لضفألا ناك اوعزانتي مل اذإو ءمامإلا عم يلصن

 (ط) .رجفلا يف ناك وأ ًارفاسم ناك نإ ةدحاو :ةعكر (حتف) .ىرحألاب يلصي نأ ىرحألا

 (ع) .هءارو يلا ةفئاطلا هذه تماق ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإف ءًاميقم ناك ول نيتعكر ىلصو يأ :نيتعكرو

 (ع).ىلوألا ةفئاطلا عضوم مهئازإب اوفقوو «مهتهح ىلإ يأ :ودعلا ىلإ (ع).نيتعكر وأ ءةعكر مه ىلص بلا ةفئاطلا :هذه
 ناك نإ ةعكر وهو ةالصلا نم :يقب ام ٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .ودعلا هاحت اوناك نيذلا ةفئاطلا يأ :كلت

 لب هءارو يلا ةفئاطلا ملست الو «ءيش هيلع قبي مل هنأل ؛مامإلا يأ :ملسو (ط) .اميقع ناك نإ ناتعكرو ءارفاسم

 (ع) .نيتعكر وأ «ةعكر امإ الوأ مامإلا عم تلص يلا :ىلوألا (ع) .مههاجت اوفقوو ودعلا ىلإ يأ :مهيلإ(ع) .اوماق
 (ط) .ةيناثلا يهو ىرحألا ةفئاطلا ءيحت يأ :ىرخألا مث (ط) .نيتعكر وأ ةعكر امإ اولصي نأب مهتالص :اومتأو



 فوخلا ةالص باب ۱٦٦ ةالصلا باتك

 و ف ك
 تلطب لتاق نمو «ةعكر ةيناثلابو ,نيتعكر ىلوألاب برغملا 2 ا «ةءارقب اومتأو
 ريثك لمعب نيلصملا نم لكلا ةاليع تدسفا سكع راق ىلوألا ةفئاطلاب يأ هتالص يف يأ مامإلا يأ مهتالص نم يقب ام

 رحت ملو ءاوردق ةهح يأ ىلإ ءاميإلاب ىدارف انابكر اولص فوخلا ٌدتشا نإو «هتالص
 فونملا ةالص يأ ةرورضلل لاح وهو بكار عمج 9

 .ودع روضح الب

 ىرحألا ةفئاطلاب يلصي :كلام لاقو .قبس اميف ةءارقلا هيلع ضرفي قوبسملاو «نوقوبسم مهنأل :ةءارقب اومتأو
 ةعكرلا مب يلصيف ةيناثلا ةفئاطلا تءاحو «ودعلا ىلإ بهذتو ملستو «مهه يقب ام ىلوألا ةفئاطلا يلصتل رظتنيو

 يضقت ىح مامإلا ملسي ال :لوقي هنأ الإ ءيعفاشلا لاق هبو «ىلوألا ةعكرلا ءاضقل نوموقيو «ملسي مث «ةيناثلا
 «عاقرلا تاذ ةوزغ يف كلذك لعف اتع هنأ لهس ثيدحل ؛هعم نوملسيو «ملسي مث «ىلوألا ةعكرلا ةيناثلا ةفئاطلا
 (حتف) .لوصألا هتقفاومل «ىلوأ هب ذحألاو ءانلق امك لعف اكتيلع هنأ امد رمع نبا ثيدح :انلو

 لاقو «قبسلا مكحب ىلوأ وهو «لوألا يف اهانلعجف نكمم ريغ ةدحاولا ةعكرلا فيصنت نأل :نيتعكر ىلوألاب

 (صلختسم) .ظح كلذ يف ةفئاط لكل نوكي نأ يغبنيف نييلوألا نيتعكرلا ين ةءارقلا ضرف نأل ؛سكعلاب يروثلا
 [( ٠٠/١ :قئاقحلا زمر) .لطبت ال هيلإ جاتحا نإ :يعفاشلا لاقو «ريثك لمع لاتقلاو يشملا نأل] :هتالص تلطب

 :قئاقحلا فشك] .اهكرت امل لاتقلا عم ءادألا زاج ولو «قدنخلا موي تاولص عبرأ نع لغش تاع يبلا نأل

 ةيآ :انلق «لاتقلا عم ةالصلا ةيعورشم مادعنال تلزن نكت مل فوخلا ةالص ةيآ نأل ؛اهرحأ امنإ :ليق نإف ١

 تاذ يف اهتيعورشم نإ :"نيعملا حتف' يف لاقو (صلختسم) .قدنخلا لبق يهو عاقرلا تاذب تلزن فوخلا ةالص

 كلامو يعفاشلا دنع ةالصلا لطبت الو «قدنخلا دعب حيحصلا يف تعرش امنإ يه لب (مهو قدنخلا لبق عاقرلا

 «ةالصلا يف لاتقلا زاوج ديفي (١٠؟:ءاسنلا) رُهَتَحِلْسُأ اوذخأيلو إل :ىلاعت هلوق يف حالسلا ذحأب رمألا نأ ىلع ءانب
 دعب هلح تدافأف «دسفملا لاتق ةحابإ ةحلسألا ذحأب رمألا ةدئافو «قدنخلا موي تاولصلا ريخأت نم انيور ام :انلو

 كلامو يعفاشلل اناا تجارب شلو اندنع يديعتت فوك دنع ةالصلا قف حالسلا لمحو ار ناك ذأ

 .اهيف بجي الف اهامعأ نم سيل اهلمح نأل ؛بدنلا ىلع لومحم وه :انلق ءروكذملا ىلاعت هلوق رهاظب المع

 (ع) .ةعامجلا عم ةالصلا مهنكمي ملو «ءادتبا 58 :فوخلا دتشا نإو

 ؛ىدارفلاب ديقو ءاهداسفل ؛حصي ال ثيح اهحاتتتفا لاح ةاشم اولص ول امع زارتحالل هب ديق :ًانابكر اولص

 ءادتقا زوحي هنإف «ةدحاو ةباد ىلع مامإلا عم ابكار ناك اذإ الإ ءناكملا يف داحتالا مدعل ؛ةعامجم زوجت ال األ

 (حتف) . ساف وع ىلع درق عب ىذارنو ا

 نيلبقتسم يأ "اولصب" قلعتم :ءامبإلاب (ع) .ةعامجم ناك أ مهل دمحم نعو «نيدرفنم يأ :ىدارف

 «ةقيقحلا قيرطب مهتلباقع يأ :ودع روضح الب (ع) .خلإ ةهج يأ ىلإ اولص ةلبقلا ىلإ هجوتلا نع اوزجع نإو «ةلبقلا
 ببس لاوزل ؛فارحنالا ممل زوجي ال بهذ مث رضاح ودعلاو اهيف اوعرش ولو «زوجحت الف مهنم دعبب ناك اذإ امأو

 (نيكسم «حتف) .ةرورضلا دوجول هناوأ يف فارحنالا مهل زاج ودعلا رضح مث اهيف اوعرش ول هسكعبو ءةصحرلا
 (عويط) .اهوداعأ هفالخب ناب مث اهولصف اون هونظف داوم اوأر ول يح «ةقيقح ةرورضلا مدعل :ودع



 زئانجلا باب ۱۷ ةالصلا باتك

 زئانجا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 595*1512 كش تنام ناف ,ةداهشلا نقلو هني ىلع ةلبقلا رضتخا يلو

 رضتحنا يأ رضتحلا يأ هجو يأ

 ءيشلا تزنج نم «تيملا هيلع لمحي يذلا ريرسلا :رسكلابو «تيملا :حتفلاب يهو ةزانح عمج] :زئانجلا باب

 نأ ةالصلا باوبأ نيب لب فوخلا ةالص نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملا ٠١1/١([ :قئاقحلا زمر) .هترتس اذإ هزنحأ

 ترحأ اذهو ؛فيلكتلا راد يف يحلل ضرعي ام رخآ وه ضراعب ةقلعتم لب ةقلطم ال هحو نم ةالص ةزانجلا ةالص

 محقأو ءاناكمو الاخ هيب كري اع كلا باتك متح نوكيل ةبعكلا يف ةالصلا رحأ فنصملا نكل ءاهلك تاولصلا نع

 بوجو يأ ةزانجلا روضحب بوحولا ذإ ؛هببس ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم يه :لاقو «ةزانجلا ىلإ "ماكحأ" ظفل يعلا

 (حتف) .اهعيمجل ةلماش ماكحألاو «ةزانجلا روضحب نفدو لمحو ةالصو نيفكتو ليسغت نم تيملاب قلعتي ام عيمج
 :راضتحالا تامالعو «هترضح توملا ةكئالم وأ ةافولا نأل ؛تام اذإ لوهجملا ءانب ىلع رضتحا :لاقي :رضتحملا

 توملاب قلعتت ةيصخلا نأل ؛ةيصخلا ةدلج دتمتو «هاغدص فسخنيو «هفنأ جوعنيو نابصتني الف «هامدق يحخرتست نأ

 ةءارق نيرحأتملا ضعب نسحتساو «"سي" ةروس اولتيو اولحدي نأ هناريجو هئابرقأل بحتسيو ءاهدلح يلدتتو

 هحوي يأ "ةلبقلا يلو" نيعمو ءءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا هدنع نم جرخيو بيطلا راضحإ يغبنيو «دعرلا ةروس
 هجوي نأ ىصوأو «كل هلام ثلثب ىصوأو يفوت :اولاقف رورعم نب ءاربلا نع لأس ةنيدملا مدق امل لع هنأل ؛اهوحن

 ىلصف بهذ مث "هدلو ىلع هثلث تددر دقو  مالسإلا يأ ةرطفلا باصأ" :ظكلع لاقف ءرضتحا امل ةلبقلا ىلإ

 (حتف) .هيلع
 ىقلي نأ اننامز يف داتعملاو ةنسلا وهو [(عءط) .هلاح ىلع كرت هيلع قش نإو «نمألا هقش ىلع يأ ] :هنيمب

 ءالقن الإ هتفرعم نكمي الو «كلذ هجو اوركذي ملو حورلا جورخل لهسأ هنأل :اولاق «ةلبقلا ىلإ هامدقو «هافق ىلع

 افقلا ىلع ىقلأ اذإ مث هئاضعأ سوقت نم عنمو «توملا بقع هييحلا دشو هضيمغتل لهسأ وه :لاقي نأ نكمي نكلو

 ىلع ىقلتسي ةالصلا يف اهدحأ :عاونأ ضيرملل عاحضإلاو ءامسلا نود ةلبقلا ىلإ ههجو ريصيل ًاليلق هسأر عفري
 هافق ىلع عجضي هيلع ةالصلا يف ثلاثلاو «ءاقلتسالا ريتحاو نميألا هقش ىلع عجضي توملا يف يناثلاو «هافق

 (حتف) .ةنسلا ثراوت اذكه «ةلبقلا ىلإ هجوو «نمبألا هقش ىلع عجضي دحللا يف عبارلاو «ةلبقلا اضرتعم

 نوكي نأ بدنيو ءامب هرمأي الو ةرغرغلا لبق عزنلا دنع نقليو «نيتداهشلا عومجم ةداهشلاب دارملا :ةداهشلا نقلو

 رخآ نوكتل ام يتأي نأ هاسع ارهج هدنع اهركذيف ريخلا هيف دقتعي نمم نوكي نأو «هتومم ةرسملاب مهتم ريغ نقلملا

 داسفإل ناطيشلا هيف ضرعتي عضوم هنألو ؛"ةنحلا لحد هللا الإ هلإ ال همالك رحآ ناك نم" :اكتفء هلوقل ؛همالك

 اذهو «يبحجأب ملكتي مل ام هيلع رثكي الو «هافك ةرم ام ىتأ ولو «ديحوتلا ىلع هبنمو ركذم ىلإ جاتحيف هداقتعا

 نفدلا ةدم ءاضقنا دعب امو «هنسح يف فالح ال رضتحمللف :هجوأ ةثالث ىلع نيقلتلاو .عامجإلاب بحتسم نيقلتلا

 = ركذا نالف نب نالف اي :لوقي نأ هتيفيكو «هنفد مت اذإ ام وهو هيف اوفلتخا ثلاثلاو «هنسح مدع يف فالح ال



 تيملا زيهجت ةيفيك ۱۸ زئانجلا باب

 .ئصوو درجو «هتروع رتسو ءارتو رمجم ريرس ىلع عضوو «هانيع ضمغو «هایخ
 ايعرش اءوضو ريرسلل ةفص رحاب

 لهأ دنع عورشم ربقلا يف تيملا نيقلتو ءايبن 5 دمحمبو انيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر :لقف هيلع تنك ام =
 نأ ةداهش مكاتوم اونقل" :تلع هلوق رهاظل ؛توملا دعب نقلي :يعفاشلا لاقو ءربقلا يف هييحي ىلاعت هللا نأل ؛ةنسلا

 يف امك توملا نم برق نم ثيدحلا يف "مكاتوم" دارملاو «نقلي ال :ةياورلا رهاظ يف اندنعو "هللا الإ هلإ ال
 ٍ (حتف) .' مكاتوم ىلع اهوؤرقا'
 (نيكسم) .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :هدنع رضح نم لوقي نأ يهو :ةداهشلا

 (ع) .هريغو ناسنإلا نم ةيحللا تبنم وهو ىحل ةينثت ماللا حتفب نايحللاو هوحنو ليدنمم. :هايخ
 لوخد نم نمؤي الو ءرظنملا هيرك ىقبي هلاح ىلع كرت ول هنألو ؛ثراوتلا ىرح كلذب همفو يأ :هانيع ضمغو

 لهسو «هرمأ هيلع رسي مهللا قص هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب :هضمغم لوقيو «هلسغ دنع ءاملاو «هفوح يف ماوهلا
 57/١[ :قئاقحلا نييبت] .هنع جرح ام اريح هيلإ جرح ام لعجاو «كئاقلب هدعسأو «هدعب ام هيلع
 نميألا بناجلا يف ئميلا هدي عضوتو «هنطب ىلع ةآرملا وأ فيسلا عضويو هؤاضعأ دمت ملسملا تام اذإ :ةمتت

 يف عضولاب رمأ التل هنأل ؛ةرفكلا هلعفت امك تيملا ردص ىلع نيديلا عضو زوجي الو ءرسيألا يف ىرسيلاو

 نوكي ال نأ طرشب هل نيرفغتسملاو هيلع نيلصملا نم ةعامجلا ريثكت هيف نأل ؛هتوم. سانلا مالعإب سأب الو «بناجلا
 (حتف) .ميخفتو هرک ذب هيونت عم
 تحتلا وهو :ريرس ىلع (ع) .يعشلا نع يور اذك ؛خفتتي الل ؛ةديدح هنطب ىلع عضويو «هل ًانيسحت :هانيع
 ٠١۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هبيلقتو هلسغ نكميل عفترم رجح وأ حول ىلعف دحوي مل نإف هيلع هلسغي يذلا

 ١٠١1/١[ :قئاقحلا زمر] .ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ؛هوحنو دوعب رخبم يأ :رمجم

 وأ ةرم ريرسلا يلاوح رمحملاب فاطي نأب بييطتلا :رامجإلاو ريمجتلاو ءارتو اريمحت يأ فوذحم ردصم ةفص :ارتو
 (ع) ."رتولا بحي رتو هللا نإ" :الكلع هلوقل ؛ًاسمح وأ اثالث
 وه «هيلع رازإلا دشب هتبكر ىلإ هترس نيب ام رتسيو «يحلا ةروعك مارح اهيلإ رظنلاو ءبحاو اهرتس نأل :هتروع رتسو
 قرف الو 051/١[ :قئاقحلا نييبت] ."تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت ال" :يلعل يع هلوقلو ؛ةايحلا ةلاح يف امك حيحصلا

 (حتف) .لحرلل لحرلاك ةأرملل ةأرملا ةروع نأل ؛ةأرملاو لحرلا نيب
 لساغلا فل اهرتس اذإ مث «حيحصلا وهو ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم رتسي رداونلا يقو «ةياورلا رهاظ يف ةظيلغلا :هتروع

 (ط «ع) .اهلسغو ةقرح هيدي ىلع
 نحنو «هصيمق يف لسغ التل هنأل ؛هصيمق يف لسغي :يعفاشلا لاقو «فيظنتلا مهنكميل بايثلا نم يأ :درجو
 ةرارحب ريغتلا هيلإ عرسي الكل ؛تام امك درجي :اولاقو ,اكتلع هب اصوصخم ناك هاور امو «ةايحلا ةلاحب هانربتعا

 ٠٠۷/١[ :قئاقحلا زمر] .بايثلا



 تيملا لسغ ةيفيك ۱۹ رئانجلا باب

 ,حارقلاف الإو «ض رح ر ىلغم ءام هيلع بصو «قاشنتساو ةضمضم »لب

 ادله لي نحب لدتا فراج يلع سما و

 رعش امم ناك نإ

TA 1سلجأ مث كلذك هنيمب 1  eو «هيلإ  RAان  

 فالح «قاشنتساو ةضمضم الب هحولا لسغيف «هيغسر ىلإ هيدي لسغب ال .ههجوب أدبي يأ :لإ ةضمضم
 وهو انلو «تيملل اذكف قاشنتسالاو ةضمضملاب الإ متي ال يحلل لسغلا نأ امكف «ةايحلا ةلاحل ارابتعا يعفاشلل

 لساغلا فلي نأ ءاملعلا ضعب نسحتساو «جرحلل ناكرتيف ءنكمي ال هفنأو تيملا مف نم ءاملا جارحإ نأ :قرافلا

 ءراتخملا يف هسأر حسميو «مويلا سانلا لمع هيلعو «هيرخنمو «هيتفشو هتاحلو هنانسأ امه حسمي ةقرخ هعبصإ ىلع
 رهطي نح لسغيو «هدي ىلع ةقرخ فلي :ةفينح يبأ دنعف ءاجنتسالا يف اوفلتخاو «هيلحر لسغ رخؤي الو
 (حتف) .مارح ةروعلا سم نأل ؛عضوملا

 لوعفملا مساو «مزال هنأل ؛نايلغلاو يلغلا نم ال ءالغإلا نم [(ع.ط) .قبنز قروب ىلغأ دق يعي] :خلإ ىلغم ءام

 نوكي نأ ىلوألا له رأ ملو ءال مأ خسو هيلع ناك ءاوس اقلطم لضفأ راحلا نأ ىلع همالك لدو «يدعتملا نم ييي امنإ

 (ع) .فيظنتلل غلبأ كلذ نأل ؛نانشألا وهو ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب :ضرحو (حتف) .احلم لا

 غلبأ هنأل ؛نخسي هنكلو «صلاخلا ءاملا يأ فاقلا حتفب :حارقلاف (ع) .نانشأ وأ ردس دحوي مل نإو يأ :الإو

 جارختسا يف غلبأ وهو روهشم تبن ةمجعملا رسكب :يئمطخلاب (ط)[١/8١٠ :قئاقحلا زمر] .فيظنتلا يف
 نأل ؛هراسي ىلع تيملا عجضي نأ لسغلا ةيفيكو يأ :هراسي ىلع (ط) .هوحنو نوباصلابف دحوي مل نإف «خسولا
 «ةلمهملا ءاحلاب تيملا نم تحتلا يأ ] :هنم تحتلا (حتف «نيكسم) .كلذب لصحي وهو نمايملاب ةءادبلا ةنسلا

 هنأل ؛رظن ةلمهملابو امهيلك ةمجعملاو ةلمهملاب ئيعلا زوج [(ع) .ريرسلا هنم دارملا نوكيف «ةمجعملا ءاخلاب زوجيو
 "كت" نأ ةةعادضلا كيح نم اضياو: تحفا: لضتلا با ال لا نم: تلا ىلي انه لإ لشي هنأ موي

 (حتف) .هب لصتملا بنجلا ةمجعملا ءاخلاب وهف «هيلع ماللاو فلألا زوجي الف ةفاضإلا مزال فرظ
 ٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .هنم تحتلا ىلإ ءاملا لصي نأ ىلإ لسغي يأ :هنيمي ىلع

 لساغلا يأ [(ع) .هسفن ىلإ لوعفملا ةغيص ىلع ادنسم تيملا نوك لاح لساغلا هسلجي يأ ] :سلجأ م

 هني, ىلع مث" :هلوقب ةيناثلاو "هراسي ىلع عجضأو" :هلوقب ىلوألا :نيتلسغ الإ فنصملا ركذي ملو «تيملا
 «نونسم تالسغلا ثيلثت نأل ؛هلسغيو رسيألا هقش ىلع هعجضي هداعقإ دعب يهو «ةثلاثلا ركذي ملو "كلذك

 ,ةحاحلا ناك نإ زاج صقن وأ ثالثلا ىلع داز اذإو ءاثالث عاجضإ لك دنع هيلع ءاملا بصي نأ نسيو
 - .ًانيل احسم يأ كلذ كف فاقلاب ناك نإو «قفرلاب نعمل اف ءافلاب ناك نإ "اقيقر هنطب حسم" :هلوقو



 تيملا لسغ ةيفيك 1۷۰ زئانجا باب

 لعجو «بوثب فشنو .هلسغ دعي لو «لسغ هنم ج رخ امو ءاقيقر هنطب حسمو
 عضوم لا كلذ لساغلا يأ خسملاب هنطب نم يأ ةلوصوم تيملا يأ لساغلا يأ

 e Ga os e ares (هدحاسم ىلع روفاكلاو ,هتيحل و هسار ىلع طونحلا

 لعجي يأ

 لماح وهو یلص .ًايناث هيلع اولصو هولسغ هودحو مث هيلع اولصو «هب لسغي ءام مدعل تيملا اومميت :عورف =

 رفاكلا لماح ةالصو «زاج ةره دلوو همدب ديهشو ثدحم لمحبو ءزجي مل اورج وأ أطقس وأ لسغي مل املسم اتيم
 تلا ةرايظ نيم أل: لكلا نع رجلا امال علل ةا ظرتشت نسقلا عب ولو افلم قول
 نإف «تيملا ىلإ سانلا برقأ نوكي نأ ىلوألاو ءاضئاح وأ ًابنج نوكي نأ هركيو ءارهاط لساغلا نوكي نأ يغبنيو
 فلتخم نفكلا ةطايخل طايخلا راجئتساو ءاناحم تيمل لسغ نوكي نأ لضفألاو ؛عرولاو ةنامألا لهأف لسغلا نسحب م
 باصأ نإو «سجن هنأل ؛هسجني ائيش باصأف عضوم يف عقنتسا اذإ ثلاثلاو يناثلاو لوألا ءاملا نم تيملا ةلاسغ «هيف

 مومعل هسحني ال هنع عانتمالا هنكمي الو «هنم ادب دجي الو هيلع شرشرت امف لسغلا جالع يف ماد امف لساغلا بوث

 سيل هنأل ؛ءاسنلاو لاحرلا امهلسغي ةوهشلا دح اغلبي مل اذإ ةريغصلاو ريغصلا .هنع زرحتلا ناكمإ مدعو «ىولبلا

 ةيؤر جوزلل زوجي هنأ حصألا .تيملا ليبقتب سأب الو ءاملكتي نأ لبق :لاق لصألا يفو «ةروعلا مكح امهئاضعأل

 اولاقو «هولسغو ةكئالملاب اتل ليربج لزن ضبق امل يلع مدآ نأ يور امل ةيضام ةعيرش تيملا لسغ .هتجوز
 كلذو لسغلاب انرمأ انأل ؛لسغلا نع بوني ال رطملا هباصأ وأ تيملا ىلع ءاملا ىرح اذإ .مكاتوم ةنس هذه :هدلول

 (جيف) :لسغي قيرغلا لمعي عيا
 اذكو لوهجملل ءانبلاب :هلسغ دعي لو (ع) .هنافكأ ثولتت الف ليسي ءيش يقب يح اقيقر احسم يأ :اقيقر

 هنأ :انلو «ةايحلا ةلاحب ًرابتعا هءوضو داعي :هفب يعفاشلا لاقو ؛ةرم لصح دقو اصن فرع هنأل ؛هءوضو داعي ال

 نأل ؛توملا ءاقب عم ةداعإلل نعم الف ءامغإلا قوف زيمتلا يفني هنوكل ؛ىيععملا اذه يف هقوف توملاف اثدح ناك نإ

 يأ لوهجملل ءانبلاب :فشنو (صلختسم «حتف) .ةراهطلا لوصح عنمي مل وهو ةساجنلا جورخ نم دشأ تولا
 هنمو «برض باب نم ةقرخب هذحأ ءاملا فشن نم «فجي يح بوثب لسغلا دعب تيملا ندب ىلع يذلا ءاملا ذحؤي

 (ط) .هنافكأ لتبي العل ةايحلا لاح يف امك :بوثب (حتف) .اضوت اذإ اه فشني ةقرح لع يبنلل ناك

 (ع) .ءاسنلا نود لاحرلا قح يف نارفعزلاو سرولا ريغ بيطلا عاونأ نم بكرم رطع ءاحلا حتفب :طونحلا

 تع هنأل ؛ربقلا يف طونحلا عضوي اذكو «بودنم امهيلعءطونحلا لعجو «كلذب رثألا دورول :هتيحلو هسأر ىلع

 (حتف) .هيحامصو همفو هيرخنم يف نطقلا لعجي هنأ :ةفينح يبأ نعو «ميهاربإ هنباب كلذ لعف
 نم برق ناديدلا نأ روفاكلا صيصخت يفو «ةماركلا ةدايزب صتختف ءاضعألا هذه دجسي ناك هنأل :خلإ روفاكلاو

 ١٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .هتحئار

 (نيكسم) .هاديو هامدقو هاتبكرو هتهبج يهو دوجسلا عضوم وهو ميحلا حتفب دجسم عمج :هدجاسم



 نيفكتلا ةيفيك 1۷1 زئانجلا باب

 ,ةفافلو صيمقو رازإ سوك .هرعشو هرفظ ّصقي الو :هتبحلو هرعش حرسي الو

 ةنسلا ثيح نم يأ ءايحألا ةنيز كلذ نأل

 ةأرما تأر اهنأ ةشئاع نع يور امل [«يشحم) .طشملاب رعشلا لاسرإ وهو نيتلمهملاب حيرستلا نم] :خلإ حرسي الو
 تدارأف «هتيصان تددم اذإ لحرلا ٍتوصن نم ذوخأم وهو «"مكتيم نوصنت مالع" :تلاقف ءطشمم اهسأر نودكي

 نزوب "نوصنت مالع" :اهوقو «هنع ًاريفنت ةيصانلاب ذحألاب تربعو «سأرلا حيرست ىلإ جاتحي ال تيملا نأ نق ةشئاع

 ءيش عطق زوجي ال رعشلا حيرست زوجي ال امكو «كلذ ىلإ جاتحي ال هنأو «تيملا سار حيرست تهرك اهفأك نوكبت

 ةيعدألا اذكو ءارهج لسغلا تقو نآرقلا أرقي الو ءاعامجإ نخي ال اذكو «هريغ وأ ابراش ناك ءاوس هرعش نم

 :23#ع هلوقل ؛يعفاشلل فالح تمصلا بحتسملاو ءركذلا اذكو ةزانجلا مامأ نآرقلا ةءارق هركو ا الو

 نع قبس دقو «تيملا اهنع نغتسا دقو «ةنيزلل لعفي اذه نأ :انلو "مكسورعب نوعنصت امك مكاتومب اوعنصا"
 (حتف) .هوحنو بيطلاب زيهجتلا ىلع لومحم هاور امو ؛حيرستلا نم تركنأ ام ند ةشئاع
 هبراش صقي :يعفاشلا لاقو «ةنيزلل وه ام هب لعفي ال هنأ لصاحلاو ءارسكنم نوكي نأ الإ :هرفظ صقي الو

 .ةناعلاو طبإلا نم ةلازإلا هقح يذلا هرعش لازيو «هرافظأ ملقتو

 طرشب ةيمذ ولو كلذ اهلف ةحوزلا الإ مامإلا نع روهشملا يف هنلسغي الو هدلو مأ الو هتأرما لحرلا لسغي ال :عورف

 فل دحأ ام نكي مل نإو ءاهنم مرح محر وذ اهمميت لاحر الإ ةتيملل نكي مل اذإو «لسغلا دنع ةيجوزلا ءاقب

 ةجوز هل نوكي نأ الإ همراحم نم ةدحاو همميت ءاسنلا الإ لاحرلل دحوي مل ن اا

 وأ فصنلا نم رثكأ دحوي نأ الإ نفدي لب هيلع لصي ملو لسغي مل ندب ضعب وأ تيم فارطأ دحو ولو .هلسغتف

 نإو لسغ نيملسملا ةمالع هيلع ناك نإف «رفاك مأ وه ملسمأ ردي مل اذإو «لسغيو هيلع ىلصيف سأرلا عم فصنلا
 داوسلا سبلو ناتخلاو باضخلا :ةعبرأ نيملسملا ةمالعو «هيلع ىلصيو لسغي هنأ حيحصلاو «ناتياور هيفف نكي مل

 نوملسملا يونيو مهيلع يلصيو مهلك نوسلغي نوملسم رثكألاو «رافكلاب نيملسملا ىتوم طلتحا اذإو «ةناعلا قلحو

 (حتف) .طوحأ وهو ةدح يلع ةربقم يف :ليقو «نيملسملا رباقم يف نونفديو «ءاعدلاب

 ضيرعلا الو بيج الب نيمدقلا ىلإ قنعلا لصأ نم :صيمقو (ع) .مدقلا ىلإ قرفلا نم هب رزتؤي ام وه :رازإ
 لوقل ؛يعفاشلل افالخ [(ع) .اضيأ مدقلا ىلإ قرفلا هب فتلي ام يهو] :ةفافلو صيمقو رازإ (ع) .نيمك الو
 هللا دبع نع يور ام :انلو «صيمق الو «ةمامع اهيف سيل ةيلوحس ضيب ةيناعي باوثأ ةثالث يف التل نفك :يا ةشئاع
 يف نفك و هنأ لفغم نب هللا دبع نعو «هاطعأف هابأ نفكيل هصيمق هيطعي نأ كع يبلا لأس هنأ هو لولس نبا

 امب لمعلاو «نابوث ةلحلاو «ةيئارحب ةلحو «هيف تام يذلا هصيمق :باوثأ ةثالث ىف لي نفك :سابع نبا لاقو «ةضيمق

 نب هللا دبع ثيدح نم انيور ام ضراعم وه ًاضيأو «ةباحصلا ضعب لعف هاور امو لب يبلا لعف هنأل ؛ىلوأ انيور

 (حتف) .نهدعبل ءاسنلا نود «مهروضحل لاحرلا ىلع فشكأ لاحلاو ءب لفغم نب هللا دبعو سابع
 ربق يف نالف عم ربقي نأب ىصوأ اذإ اذكو «ةنسلا فالح هنأل ؛هطرش عاري م نيبو يف نفكي نأب ىصوأ :ع ورف

 قح هل نمل اشاحيإ هيف نأل ؛ةلطاب ةيصولا نأ راتحملاف نالف هيلع يلصي نأب ىصوأ ءاضيأ ةنسلا تقال هنأل ءدجلاو

 (حتف) .يعفاشلا لاق امك صيمق اهيف سيل فئافل ثالث يف نفكي :كلامو دمحأ لاقو «تيملا ىلع ةالصلا يف مدقتلا



 نيفكتلا ةيفيك ۷۲ زئانجلا باب

 فشكلا نع انوص 5 يأ ةايحلا لاحل أر ك تيملا يأ

 ءاهايدث ام طب رت ةقرخو r :ةّنس اهنفكو دج وي ام ةرورضو

 00 صيمق يأ ةنس هلوق ىلع فطع

 ETTI نيتريفض اهرعش لعمجي مث ءالّؤأ عرّدلا سبلتو «رامحو ةفافلو رازإ :ةيافكو

 E يي را ا الا
 رايتخالا ةلاح يف تيملا هيف نفكي ام ىدأ يأ [.ةيافكلا ثيح نم يأ ةنس هلوق ىلع فطع بصنلاب] :ةيافكو

 ام ندأ نألو «"ديدجلاب ىلوأ يحلاو «ديدصلاو لهملل امههإف «نيذه نيبوث يف نونفك" :ه# قيدص لوقل ؛نابوث

 (صلختسم) .ةهارك ريغ نم امهيف يلصيو ءامهيف جرخي نابوث هتايح لاح لحرلا هسبلي
 :نيفكتلا ةيفيك يأ :هراسي نم فلو (نيكسم) .حصأ لوألاو «ةفافلو صيمق :ليقو «صيمق الب يأ :ةفافلو

 نم مث راسيلا لبق نم هيلع رازإلا فطعي مث صمقي مث هيلع تيملا عضوي مث رازإلا اهيلعءطسبي مث ةفافللا طسبي نأ
 (نيكسم) .كلذك ةفافللا مث هيلع رازإلا دشيو «نيميلا لبق

 و «نيكسملل يوارلا حرش اذهو "دقعو" :هلوق ىلعو "فلو" :هلوق ىلع نتملا خسن ضعب يف مدقم :ةرورضو

 .ئيعلاو يعليزلا حرش اهيلعو ءاهنععطقاس وه "حتف" يفو «ريكاب حرش اهيلعو ءرحؤم وه نتملا خسن ضعب
 «ةرغ الإ هيف نفكي ءيش هل دحوي مل ريمع نب بعصمو «دحاو بوث يف نفك هنو ةرمح نأ يور امل :دجوي ام

 هسأر ىطغي نأ ۶ يبنلا رمأف «هسأر جرح هيلجر ىلع تعضو اذإو الحر ودبت هسأر ىلع تعضو اذإ تناكف
 كني يعفاشلل افالخ «يفكي ال اهدحو ةروعلا رتس نأ ىلع ليلد اذه يفو «رخذإلا نم ءيش هيلحر ىلع لعجيو
 .باوثأ ةسمخ هتنبا نلسغ يتاوللا ىطعأ تل هنأ ةيطع مأ ثيدحل :لإ ةنس اهنفكو (حتف) 575/١[ :قئاقحلا نييبت]

 وهو "عرد" :هلوقو .موثلك مآ اهنأ دواد يبأ يقو «بنيز اهنأ ملسم يفف ءاهيف فلتخاو 579/١[ :قئاقحلا نييبت]
 لاق ءءاخلا رسكب "رامح" :هلوقو .نافكألا يف عرد ال :يعفاشلا دنعو «ديدحلا عرد فالخب ءركذم وهو ةأرملا صيمق

 (حتف) .اههحو ىلع لعجيف سابركلا عارذب عرذأ ةثالث رامخلا :ريكاب

 ١٠١5/١[ :قئاقحلا زمر .ىطغي يأ سأرلا هب رمخي ام وهو رسكلاب :ٌزامحو
 تحت نوكت يهو حيحصلا وه اهنطبو :اهايدث (ع) .ةبكرلا ىلإ :ليقو «ةرسلا ىلإ يدنلا نم اهضرعو :ةقرخو

 ةرورض انهه لقي مل "ةيافك" :هلوقو .نيتبكرلا ىلإ ردصلا نم نوكت نأ ىلوألاو «صيمقلاو رازإلا قوفو ةفافللا

 الإ دحاو بوث ىلع لحرلل اذكو «نيبوث ىلع راصتقالا هركيو :ٌرامحو (حتف) .قبس ام ءافتكا دجو ام

 يعفاشلا دنعو [(نيكسم)اضيرع هريغو رعشلا جسن :رفضلا] :نيتريفض ٠١9/١[ :قئاقحلا زمر] .ةرورضلل
 تع هللا لوسر تنب ةيقر يف اذكه تلعف اأ ةيطع مأ نع يور امل ؛رهظلا فلح يقليو ءرئافض ثالث لعجي
 نأل ؛ةيطع مأ ثيدح يف هل ةجح الو «ةنيزلا لاحب هذه تسيلو «ةنيزلا بناح نم اهرهظ ىلإ اهءاقلإ نأ :انلو

 (صلختسم) .كلذب اهملع قلع يبلا نأ ثيدحلا يف ركذي ملو ءاهلعف ناك كلذ



 كا ا ةداطقلا الا و ااا تلال يوي تيملا ىلع ةالصلا يف لصف ۷۴ زئانجلا باب
 .ارتو الرا نافكألا رّمجتو «ةفافللا تحت هقوف رامخلا م ,عرّدلا قوف اهردص ىلع

 رطعت يأ ةايحلا لاحب ًارابتعا عردل عضويو لعجي يأ

 تيملا ىلع ةالصلا يف
 ل ل ,ٍةيافك ضرف يهو «هتالصب رح ناطلسلا

 22 .اهرهظ فلج يلو رئاعص ثالث اهرعش لعجي :يعفاشلا دنعو «ةبيصملا دنع ةايحلا لاحب ارابتعا :ةفافللا
 .باوثألا ذذ لإ ارت "نافكألا" :لاق امنإو «بايثلا هذه مسا وهو نفك عمج نافكألا :نافكألا رمجتو

 وأ اثالث وأ و يأ ] :ارتو ٠١4/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيف تيما جردي ن أ لبق يأ :الوأ (ييع ٠ ص
 :ع هلوقلو < ل هورمجأف تيم ا متر مجأ اذإ" :لاق جلع يبلا نأ يور الل ؛ًاسمخ وأ اال رمجا رادي نأب [اسم [اسمخ

 تيملا هب رمجي ام عيمجو ءافارسإ نوكي هيلع داز امف «سمخلاب لصحي دوصقملاو «"رتولا بحي رتو ىلاعت هللا نإ"
 :الكفع هلوقل هفلخ رمحي الو «هنيفكت دنعو هلسغ دنعو «ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل ؛هحور جورح دنع :عضاوم ةثالث

 (صلختسم) ٠١5/١[ قئاقحلا زمر] .ربقلا يف هركي اذكو «"ران الو توصب ةزانحلا عبتت الأ
 ىلع عحريل رضاحلا هنفك ول «تيملا نم وضعلاك نفكي الو فلي طقسلاو «لالحلاك نيفكتلا يف مرحملا :عورف
 (حتف) . .يضاقلا نذإ ريغب لعف اذإ عوحر هل سيل بئ بئاغلا

 :الكلع هلوقو «"رجافو رب لك ىلع اولص" :ة3ع هلوق هيف لصألاو «تيملا ىلع ةالصلا يف لصف اذه يأ :لصف
 ةيضرف ىلع دقعنم عامجإلا اذكو «هتزانج ىلع يلصي نأ اهتلمج نم ركذو "قوقح ةتس ملسملا ىلع ملسمللا
 ءةيفيكلا هذهي ةالصلا هذه :ليقو «ضعبلاب لصحي تيملا قح ءاضق نأل «ةيافك ضرف امنأ الإ ةزانحلا ةالص
 (حتف «صلختسم) .ثلثلل ةيصولاك ةمألا هذه صئاصح نم ريبكتلاو
 «سانلا ىلع ةيالوو مكح هل نم ناطلسلاب دارأو «بحاو هميظعتو «هتناهإ هيلع مدقتلا يف نأل :هتالصب قحأ
 نإف ءرضح نإ ىلوأ ةفيلخلا :هلوقب ةفينح وبأ هيلع صن ]٠١۹/١[: قئاقحلا زمر يقو .هريغ وأ ةفيلخلا ناك ءاوس
 "قحأ ناطلسلا" :هلوق يف ةيقحألا ئيعمو ءيا مامإ هدعبو «يضاقلا هدعبو ءاهمكاح يأ رصملا مامإف رضحي م
 امض يلع نب نيسحلا نأ يور امل" رضح نإ" :هلوقو «بودنم هنإف لولا ىلع يحلا مامإ مدقت فالخب هميدقت بوحو

Eديوي ةنردلا ق ايلاو ديس تاكو «كتمدق امل ةنسلا ال ول يي  

 يلو :فسوي وبأ لاقو .هماقم موقي نم الو ناطلسلا رضحي مل اذإ يعي ام ىلوأ يحلا مامإ نأ :لصألا يف ركذو

 (حتف «ييع) . 000 يلولا :يعفاشلا لاقو ءامب ىلوأ تيما
 «عامجإلا هراكنإل ؛رفك اهركنأ نمف ف «عامجإلاب يأ [(ط) .نيقابلا نع ضعبلا ةماقإب طقستف] :ةيافك ضرف يهو
 :اهنكرو ملسملا تيملا :اهوحو ببسو اهي اخ عيمجلا ىلع باجيإلا يف نأل ؛ةيافكلا ىلع تناك اغنإو
 (حتف) .اهرحآ اهفوفص لضفأو «ةريثك امبادآو ءءاعدلاو ءانثلاو ديمحتلا :اهتنسو «مايقلاو تاريبكتلا



 تيملا ىلع ةمامإلاب قحأ ۷٤4 زئانجلا باب

 هلو «يلولا مث حلا ُمامإ مث ءرضح نإ ! يضاقلا مث هتراهطو تّيملا مالسإ اهطرشو
 يلولل يأ هيلع ةالصلا يأ

 E E ES ناطلسلاو يلولا ريغ ىلص نإف هريل نذأي نأ
 کک
 ةرفكلا مه نيقفانملا نأ نعي (64:ةبوتلا) أدبأ َتاَم ْمُهْنِم ٍدَحَأ ىلع لص الو :ىلاعت هلوقل] :تيملا مالسإ

 وأ «هيوبأ دحأ مالسإب وأ «هسفنب امإ تيملا مالسإ ةزانحلا ةالص زاوج طرش يأ [(ع) .رفاكلا ىلع ىلصي الف

 (حتف) .صاخلا اهطرش مالسإلاو «هيلع ىلصي ال تامو هفصي ملو مالسإلا غلابلا فصوتسا اذإو «رادلا ةيعبتب

 هعضوو «بئاغ ىلع ىلصي الف هروضح طرتشيو «لسغلا لبق حصت الف مامإلا مكح هل نأل تيملا يأ | :هتراهطو

 الو «لسغي مل نم ىلع حصت الف تيما ةراهط يأ [(و ع د) .ةالصلا زوجت ال مهفلخ هوعضو ول نح موقلا مامأ
 نفكلا نأل ؛لوق يف زوجي ضرألا ىلع ناك نإو ,زوجيف ةزانجلا ىلع ناك نإف ناكملا ةراهط امأ ,ةساحن هيلع نم

 ‹طورشلا ضعب فنصملا ركذي ملو ءالئاح دعي الف عبات نفكلا نأل ؛زوجي ال :ليقو «ةساجنلاو تيملا نيب لئاح

 مامأ تيملا نوكو «تيملاو مامإلا قح يف طرش ةروعلا رتسو ناكملاو ندبلاو بوثلا يف ةساجنلا نم ةراهطلا :لوقنف

 ىلع تيملا مدقتو «يبصلا ىلع اهتحص ليلدب هجو لك نم ال هحو نم مامإلاك هنأل ؛حصي ال هفلح ولف «يلصملا

 .بئاغ ىلع ىلصي الف سأرلا عم فصنلاك هندب نم رثكألا وأ تيملا روضحو «مامإلا غولبو «مامإلا
 هاري تيم ىلع هفلح نم ةالص نوكتف «هترضحب هآر يح هريرس هل عفر هنأل امإف يشاجنلا ىلع 3ع هتالص امأو

 يلصي الف «هعضو طرتشيو «يشاجنلل ةيصوصح اأ وأ ءادتقالا نم عنام ريغ اذهو «نيمومأملا نود هترضحبو مامإلا

 تحص ةلبقلا اوؤطحأ ولف «ةلبقلا ىلإ هنوك طرتشي اذكو «قوبسملا الإ ةبادلا ىلع وأ قانعألا ىلع الومحم هيلع

 تطرتشا يذلا ناكملاب دارملا مث ءاودمعت نإ اوءاسأو تحص نيلحرلا عضوم سأرلا اوعضو ولو ءال الإو اورحت نإ

 ةزانجلاب امأ «ةزانج نودب تيملا عضو اذإ طرشت ضرألا ةراهطف ةزانج نكي مل نإ «ضرألا وأ ةزانجلا امإ هتراهط

 .هيلع قفتم ضرألا ةراهط طارتشا مدعف

 لسغ الب نفد نأب نكمي مل نإف ءهلسغ نكمأ اذإ لسغلا دعب ةالصلا داعت لسغي نأ لبق تيم ىلع يلص ول :ةمتت

 جرخأ بارتلا هيلع لهي مل نإف «ةرورض لسغ الب هربق ىلع يلصو «لسغلا طقس شبنلاب الإ هحارخإ نكمي ملو

 (حتف) .ةحيحص بلقنت :ليقو «ربقلا ىلع تديعأ نفدو لسغ الب هيلع يلص ولو ءلسغو

 موي مل نإ يضاقلا مث قحأ ناطلسلا يعي - يضاقلاو ناطلسلا يأ - ارضح نإ :خسنلا ضعب فو :رضح نإ
 (ط) .هتايح يف هفلخ تيملا يلصي ناك يذلا وهو :يحلا مامإ مث (نيكسم) .ناطلسلا

 ميدقتلا نأل ؛هيلع ةالصلاب :هريغل .حصألا يف ًاقافتا ن 00 بألا الإ تابصعلا بيترت ىلع :يلولا مث
 0 :ناطلسلاو يلولا ريغ ١١١/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغ مدقتب هلاطبإ هلف «هقح

 .هيلع نامدقم امال ؛ديعي ال يأ مامإلا وأ يضاقلا ىلص نإف «يلولا نع رحؤم



 تيملا ىلع ةالصلا ةيفيك 1۷0 زئانجلا باب

 .خسفتي مل ام هربق ىلع يلص ةالص الب نفد نإو هدعب هريغ لصُي مو .يلولا داعأ

 عم يلصي نأ اهيلع ىلص نمل سيل :انلق اذهو ءضرفلا طاقسإل ال هقح لجأل ؛ءاش نإ هربق ىلع ولو :يلولا داعأ

 تح ةالغألا نل ءاضيأ دعي نأ يحلا مامإل نأ "يلولا داعأ" :هلوق نم ملعو «عورشم ريغ اهراركت نأل ؛يلولا

 نم لك دعبو يحلا مامإ دعب اذكو :هدعب هريغ لصي ملو .ىلوأ ىلعألل اهتوبث ناك يلولا وهو ندأ وه نمل تتبث

 ىلع اولص سانلا نأ دروو «هلهأ هيلع ىلص ام دعب ربق ىلع ىلص 2ع هنأل ؛يعفاشلل افالخ يلولا ىلع مدقتي

 وهو الكل هربق ىلع ةالصلا سانلا كرت اذلو ءاهب لفنتلا ةيعورشم مدع نم قبس ام :انلو «موق دعب اموق ك يبلا
 :لاق هذ رمع ىلع ةالصلا هتتاف امل مالس نب هللا دبع نعو «بارتلا اهلكأي ال ءايبنألا داسجأ نأل ؛عضو امك مويلا

 هلوقل ؛يلولا وه هنأل ها لع ليو ام دعب رفا ىلع © ىلع ا اا يبا ملت دلا ت نإ

 .هب اصوصخ ناك يلع يبلا ىلع ةالصلا راركتو (٠:بازحألا) هيفا نم َنيِنِمْوُمْلا یا ی : ىلاعت

 نيرجاهملا نم رفن امهعمو ءان#ذ رمعو ركب وبأ لحد ريرسلا ىلع عضوو نفكو كع لسغ نأ امل :ةدئاف
 ركب وبأ ملس امك راصنألاو نورحاهملا ملسو «هتاكربو هللا ةمحرو يبلا اهيأ كيلع مالسلا :الاقف 0

 دلي هللا لوسر كايح :لوألا فصلا يف امهو ام رمعو ركب وبأ لاق مث ,دحأ مهمؤي ال افوفص اوفص مث ما رمعو

 هب نموأو «هتملك تمتو هنيد هللا زعأ يح هللا ليبس يف دهاجو «هتمأل حصنو ءهيلإ لزنأ ام غلب هنأ دهشن انإ مهللا

 ناك هنإف «هب انفرعتو انب هفرعت نح هنيبو اننيب عمجأو «هعم يذلا لوق عبتي نمت انهإ انلعجاف «هل كيرش ال هدحو
 لحديف نوجرخيو نيمآ :نولوقي سانلاو ءادبأ انمم هب يرتشي الو ءالدب ناميإلاب يغتبي ال ءاميحر افوؤر نينمؤملاب
 عمجم رمأ «دحأ مهمؤي مل ىدارف هيلع مهتالص وهو عينصلا اذهو «نايبصلا مث ءاسنلا مث لاحرلا ىلص يح نورخآ

 (حتف) .هيف فالح ال هيلع

 (ع) .هدعب يلصي نأ لصي مل نمل زوجي :يعفاشلا لاقو «يلولا ىلع مدقتي نم لك دعب اذكو يلولا دعب يأ :هريغ
 هيلع ىلصي :دمحمو فسوي يبأ نع :خسفتي مل ام (ط) .بارتلا ليهأو هلبق وأ لسغلا دعب تيملا يأ :نفد نإو
 ةواحبر ناكملاو ءارحو ادرب نامزلا فالتعاب فلتخم هنأل ؛ ؛مزالب سيل ريدقتلا نأ حيحصلاو «مايأ ةثالث ىلإ

 (نيكسم) .ناكمإلا ردقب بحاولا ةماقإل يأرلا ربكأ هيف ربتعيف ءالازهو انمس تيملا لاحو «ةبالصو
 مهللا كناحبس" :لوقي :مهضعب لاقو «ةياورلا رهاظ يف هللا دمحب :مهضعب لاقف «هيف فلتحا دقو ءءانث عم يأ :ءانب

 فالح وهو ؛"كؤانث لجو" ديزي ال هنأ هرهاظف «مامإلا نع نسحلا ةياور وهو «تاولصلا رئاس يف امك "كدمحبو

 لع هنأ اقف سابع نبا نع يور املو «ةحتافلاب الإ ةالص الو «هحو نم ةالص األ ؛ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاقو ,ظوفحما

 انل تقوي مل ع هنأ هذ دوعسم نبا لوق :انلو «"ةنسلا نم هنأ اوملعتل" :لاقو «باتكلا ةحتافب أرقف «ةزانج ىلع ىلص

 (حتف) .هرك ةءارقلا ةينب اهأرق نإو «ءانثلا ةينب ةحتافلا ةءارقب سأبال :"ةنازخلا" يفو «ةءارق ةزانحلا ةالص يف



 يبصلا ىلع ةالصلا ۱۷٦ زئانجلا باب

 دعب نيتميلستو «ةثلاثلا دعب ءاعدو (ةيناثلا دعب يلع يبلا ىلع ةالصو :ىلوألا دعب
 ةثلاثلا ةريبكتلا ةيناثلا ةريبكتلا دهشتلا يف امك ىلوألا ةريبكتلا

 ءاطرف انل هلعجا مهللا" :لوقيو ؛ a ا يول

 امدقتم ارجأ يأ هعم نمو مامإلا يأ تاريبكت سمح يأ مامإلا يأ

 ES ا قوبسملا رظتنيو « 4 اعيش اعفاش ان هلعجاو ءارخذو ارجأ انل هلعجاو
 هتعافش الوبقم يذلا هريغل عفشي يذلا

 (نيكسم) .ءانثلا بقع ةحتافلا أرقي :يعفاشلا لاقو ءطقف هذه يف هيدي عفريو «ىلوألا ةريبكتلا يأ :ىلوألا دعب

 انركذو انريبك و انريغصو انبئاغو اندهاشو انتيمو انيل رفغا مهللا" :وهو «نسح روثأملاو «ةرحآلا رومأب :ءاعدو

 (نيكسم) ."ناميإلا ىلع هفوتف انم هتيفوت نمو «مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ نم مهللا ءاناثنأو

 «ةنسح ةرخآلا يقو «ةنسح ايندلا يف انتآ انبر مهللا" :لوقي :ليقو «مالسلا ىوس ءاعد اهدعب سيلو :نيتميلستو

 ؟عبتی مَ اسمح ربك ولف :هلوقو «ةدحاو ةميلست ملسي :يعفاشلا دنعو «"رانلا باذعو ربقلا باذع كتمحرب انقو

 ديقو ءاهلبق ام تحخسنف «يقوت نأ ىلإ اهيلع تبثو «تاريبكت عبرأ ربك يشاجنلا ىلع ىلص نيح اةتثع هنأل

 ملسي ةفينح يبأ نعو «ديعلا يف دئاوزلا تاريبكت ىلع اسايق رفزل فالح ءاقافتا عبتي ال ًاتس ربك ول هنأل ؛سمخلاب

 ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري الو «راتخملا وهو هعم ملسي مامإلا مالس رظتني هنأ هنعو ءأطخلاب همامإ لغتشا ن

 يطق رادلا هاور ام :انلو «كلذ لعفي ناك امف رمع نبا نأل ؛ةريبكت لك يف عفري هنإف «يعفاشلل افالخ ىلوألا

 (حتف) .دوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفر ةزانح ىلع ىلص اذإ ناك لع هنأ هذ ةريره يبأو ام سابع نبا نع
 (ط) اک ر یا نوع تاور وق سنام تا يرو :ةعبارلا دعب

 (ع) .قفي هبو هعم ملسيف ملسي ىح اتكاس فقي لب كلذ يف مامإلا يدتقملا عبتي مل يأ لوهجملا ةغيص ىلع :عبتي م
 (ييع ءصلختسم) .هوتعملاو نونحلا اذكو «موصعم وهو بنذلا باكترا قبس يضتقي رافغتسالا نأل :يبصل

 (نيكسم) .ليذلا ءاعد أرقي فورعملا ءاعدلا ناكم يبصلا ةزانج ةالص يف يأ :لوقيو

 «نيفرطلا دنع هريبكت دسفي ال ربكو رظتني مل ولو :قوبسملا رظتنيو .ايقاب اريح يأ ةمحعملا لاذلا مضب :ارخذو

 رابتعا نم مزلي الو «هحوب عورشلا ةحص يقاني ال ىدؤملا رابتعا مدعو ءاعراش نوكيو «ربتعم ريغ هادأ ام نكل

 «مامإلا عم دوحسلا نم هادأ ام ربتعي ال هنأ عم هعورش حص دوجسلا يف مامإلا كردأ نمك هادأ ام رابتعا هعورش

 ىضق ول هنأل ؛ءاعد ريغب اقبس يقب ام قوبسملا ىضقو «ىوتفلا هيلعو ءرضحي نيح ربكي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 (حتف) .ةالصلا لطبتف ةزانحلا عفرت هب
 نإف «مئاق اهلحم نأل ؛ةيناثلا ةريبكتلا رظتني الو وه ربك ريكي ملو ةزانجلا ةالص نم ريبكتلا لوأ كردأ لحر :ةمتت

 ناك للوألل ربك ول هنأل ؛مامإلا ملسي ىح ىلوألا ربكي ملو مامإلا عم ةيناثلا ربك ةيناثلا مامإلا ربك يح ربكي مل

 وه ربك ءاعبرأ مامإلا ربك ىح مامإلا عم ربكي مل نإو «مامإلا غارف لبق قبس ام ءاضقب لغتشي ال يدتقملاو ءءاضق
 ضرألا نم ةزانحلا تعفر اذإف ءاهيف ءاعد ال ًاعباتتم ةزانحلا عفرت نأ لبق اثالث ربكي مث مامإلا ملسي نأ لبق حاتتفالل

 - ىلوألا ةريبكتلا مامإلا عم ربك نإو ةزانجلا ةالص هتتاف ًاعبرأ مامإلا ربك نح ربكي مل اذإ :ةفينح يبأ نعو «عطقي



 ةقرفتملا ماكحألا ۷۷ زئانجلا باب

 اراضي مو لا ءاذج ةأرملاو لحرلل موقيو ءارضاح ناك نم هل هعم ريك

 ةزانج ىلع مامإلا ي رظتني ال يأ

 O OLD O E اق: قاعي ET فاما رو هاه هود ORE e لوك 4 ل Se لجسم 5 الو انابكر

 لحجر ءاجف «نيتريبكت وأ ةريبكت ةزانج ىلع مامإلا ربك اذإو «مامإلا عم ربكي مث امهربكي ةثلاثلاو ةيناثلا ربكي ملو =
 فاللخب هلبق مامإلا هب ربك اع اقوبسم نوكيو «حاتتفالا ةريبكت هعم ربكيف «مامإلا ربكي ىح لحرلا اذه ربكي ال

 لصألاو 35 ةريبكت رظتني الو ربكي هنإف ءالفاغت مامإلا عم حاتتفالل ربكي ملو فصلا يف امئاق ًارضاح ناك نم

 :فسوي يبأ دنعو «لوخدلا هيلع رذعت ةعبارلا نم مامإلا غرف اذإف «مامإلا ةريبكت يف لخدي يدتقملا نأ امهدنع

 (حتف) .مالسلا لبق ام ىلإ يأ ةميرحتلا تيقب اذإ لحدي

 عفر لبق هيلع يقب ام ىضق ملس اذإف «هعم ربكيف مامإلا ريكي ىح رظتني نيتريبكتب وأ ةريبكتب قبس ول يأ :نم ال

 مامإلا عم ربكي ملف ةعرحتلا لاح يف يأ :ارضاح (نيكسم) .رضحي نيح ربكي :يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو «ةزانجلا
 (نيكسم) .ةالصلا هتتاف مالسلا لبق ةعبارلا دعب رضح نمو «اقافتا دارأ نيح ربكي لب ةيناثلا مامإلا ةريبكت رظتني ال

 ةاذاحمف الإو «بابحتسالا ليبس ىلع اذهو «هلحأل ةعافشلاو نامبإلا لحم هنأل ؛هنم بيرق يأ :ردصلا ءاذحب

 مث نانثا مث ةثالث فطصا لاحر ةتس اوناك ول نح ةثالث فوفصلا نوكت نأ لضفألاو «هنم دبال تيملا نم ءزح

 موقي هنأ :ةياور يف ةفينح يأ نعو «"هل رفغ نيملسملا نم فوفص ةثالث هيلع فطصا نم" تفع هلوقل ؛دحاو

 ءاذحبو هسأر ءاذحب يعفاشلا دنعو ءامهيف طسولا ءاذحب :ةياور يفو ءاهطسو ءاذحب ةأرملا نمو «هسأر ءاذحب لحرلل

 (ييع «حتف) .امل طسولا دنعو ءهل ردصلا ءاذحب :دمحأ دنعو ءاهبكنم ءاذحبو .هطسو ءاذحب :كلام دنعو اتزجع

 سايقلا يو ءاهيف بوكرلا زاج رطم وأ نيطب لوزنلا رذعت ولو «ةعيرحتلا دوجول هجو نم ةالص األ :انابكر
 زوجت ال اهنأ ىلإ راشأو ءامايق الإ زوجت ال امف «ةالصلا هجول ارابتعا ًاناسحتسا زاوجلا مدعو «ءاعد هنأل ؛زوحي ال

 «نيخيشلا لوق يف مهأزج أ امايق هفلخ سانلاو ادعاق ىلصف ًاضيرم مامإلا ناك ولو «مايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق

 ءاعامجإ هتالصب ةالصلا ضرف طقسيو «دعاقلاب مئاقلا ءادتقا ىلع ءانب مومأملا ئرجي الو «مامإلا ئرجي :دمحم لاقو

 (ييع «حتف) .راتخملا ىلع سانلا يديأ ىلع وأ ةبادلا ىلع تيملا ناک ىلا اضبأ زوق الو

 دنعو ءاهيزنت ليقو ءاميرحت رذع الب هوركم هنإف ؛ةزانج ىلع ةعامج دجسم يف يلصي ال يأ ] :دجسم يف الو
 دجسملا يف ىلص نم" :اليع هلوقل ؛هوركم ةعامج دجسم يف ةزانجلا ىلع ةالصلا يأ [(نيكسم) .هركي ال :يعفاشلا
 هركي الف اهيلع ةالصلل ينب يذلا دجسملا امأو «دواد وبأ هاور «"هل ءيش الف" :ةياور فو "هل رجأ الف تيم ىلع

 نب ليهس ةزانج ىلع ىلص ك هللا لوسر نأل ؛ًاضيأ ةعامج دجسم يف ام سأب ال :دمحأو يعفاشلا دنعو «هيف

 ثيولت لمتحيو «هيف تابوتكملا ءادأل هنألو ؛انيور ام انلو «ىلوأ دجسملاف ةالصو ءاعد اهنألو ؛دجسملا يف ءاضيب

 (صلختسم «نيع) .رطملل :ليقو «فاكتعالا رذعب دجسملا يف هيلع ىلص #كلع هنأ هاور ام ليوأتو ءدجسملا

 = «لضفأ لوألاو «ةلمج لكلا ىلع وأ اهدحو ةدحاو لك ىلع يلصي نأ نيب مامإلا ريح زئانجلا تعمتجا :ةمتت



 ةقرفتملا ماكحألا ۱۷۸ زئانجلا باب

 E E ,هيوبأ دحأ عم يبس يبصك ال الإو هيلع يلص لهتسا نمو
 7”  لهتسي مل نإو يأ 8 1
 NA SEO E TOS SOLARIS SEAS «هعم امثلحاأ بسی مم وأ وه وأ

 مدقيف ةايحلا لاح هفلخ مهبيترتك مهبتر ءاش نإو «مهلضفأ دنع ماقو ادحاو افص مهلعح ءاش نإف يناثلا ىلعو =

 مهييترتو ءاقلطم دبعلا ىلع رحلا مددقت روهشملاو «ىشنألا مث ىثنخلا مث يبصلا مث هيلي امل لجرلا لعجي نأب لضفألا
 لعجي :ىليل يبأ نبا لاق «ةلبقلا يلي ام لضفألا لعجي يأ اذه سكع ىلع ةرورضلل دحاو ربق يف اونفد نإ ربقلا يف
 ءاعدب يفتكي لهو ءاونفد اذكه هبحاص عم يع هنأل ؛مامإلا هنسحتساو «هبحاص سأر نم لفسأ دحاو لك سأر
 (حتف) .دحاو ءاعدب ءافتكالا يضتقي ةالصلا يف عمجلا نإ :انخيش لاق ؟هب الك درفي وأ

 يمس هرثكأ جورح دعب ةايحلا ىلع لدي ام هنم دحو ينعي ةدالولا دنع ءاكبلاب هتوص عفر يأ ] :لهتسا نمو

 امك راصبإلل لوعفملا ءانب ىلع لمعتسيو «توصلا عفر دارملا نأل ؛لعافلا ءانب ىلع [(ع«ط) .هيلع ىلصو لسغو
 نأل ؛اهضبقو ديلا طسبب ةربع الو «توصلا عفرب هصاصتخا نود ةايحلا ىلع لدي امم معأ وه ام دارملاو «برغملا يف
 مكح يف ةلاحلا هذه يف هنأل ؛حوبذملا هثري مل كرحتي وهو هوبأ تامف لحر حبذ ول ىح حوبذملا ةكرح ءايشألا هذه

 مألا لوق لبقيو «هردص سأرلا لبق نمو «هترس لحرلا لبق نم رثكألا دحو ءايح دلولا رثكأ جورخ ربتعملاو «تيملا
 لهتسا ولف «ثاريملا يف لبقي ةلدعلا ةلباقلا لوق :امهدنعو «مامإلا دنع ثاريملل ال ةالصلل لالهتسالا يف ةلباقلاو

 ثري الو هيلع لصي ملو «مدآ يبل اهبركت ةقرخ يف جردأ لهتسي مل نإو «ثرویو ثروو «هيلع ىلصو لسغو ىم
 ثري هنإف اتيم انينج تقلأف اهنطب برض ول امك لصف اذإ امأ .هسفنب لصفنا اذإ امم. ديقم وهو ءاقافتا ثروي الو

 لهو «ريتعم ريغ نطبلا يف لالهتسالاو «هتايحب مكح دقف براضلا ىلع ةرغلا بحوأ امل عراشلا نأل ؛ثرويو

 :8كع هلوقل ؛هتعافش يحرتو ءرشحي هقلخ ضعب نابتسا نإ هنأ انباحصأ بهذم هيضتقي يذلا ؟ال مأ طقسلا رشحي

 (حتف) ."ياوبأ لحدي ىح لحدأ ال :لوقيف ةنحلا باب ىلع اطبخم فقيل طقسلا نإ"
 امك يأ ] :خلإ يبس يبصك (ط) .ىمسيو ةقرخ يف جرديو لسغي هنأ راتخملاو «هيلع ىلصي ال يأ :ال الإو
 ربعي ال يذلا ريغصلا يأ لقاعلا ريغب ديقم وهو يبصلا يف فنصملا قلطأ [(ع) .برحلا راد نم رسأ يبص ىلع ىلصي ال
 نوكي الو ءامهنم ملسأ نم ةدرب دتري الو «همالسإب لقتسيف لقاعلا امأو «هيوبأل عبت عاتملا ةلزنمب هنأل ؛هسفن نع

 ىلع ىلصي ال يأ ردقم يفن نم ءانثتسا "ملسي نأ الإ" :هلوقو ءرادلل اعبت ًاملسم نوكيو «رفاكلا هيبأل اعبت ارفاك

 ىلع فطع "وهوأ" :هلوقو ءانيد نيوبألا ريخ عبتي هنأل ؛ملسمل اعبت هيلع ىلصي ٍلئتيحف هيوبأ دحأ ملسي نأ الإ يبص
 ملسم هنأل ؛نايدألا لقعي نوكي نأ ريدقت ىلع يبصلا ملسي وأ امهدحأ ملسي نأ الإ هيلع ىلصي الو ينعي ءانثتسالا

 (صلختسم «حتف) .هيلع ىلصيف «مالسإلا رادل ًاعبت ريصي ٍلقتيح هنأل ؛امهدحأ بسي مل وأ «حيحص همالسإف «ةقيقح
 (ع«ط) .يبصلا توم لبق هيوبأ يأ :امهدحأ (ع) .هل عبت يبصلا نأل ؛تامف همأ وأ هيبأب امإ :هيوبأ لحأ

 (ع) .هيلع يلصيو نفكيو لسغي روصلا هذه يفف يبصلا عم يأ :هعم .لقعي وهو يبصلا ملسي يأ :وه وأ



 نيفدتلا ةيفيك ۱۷۹ زئانجا باب

 لجعيو «عبرألا همئاوقب ةريرس خيو (هنفديو هنفكيو 0 ملسم يلو لسغيو

 ةزانجلا وهو تيما يأ

 0 ءاهمادق يشمو ضف كلو «ببخ الب هب
 سولح الب يأ ريرسلاب يأ

 يلصي الو هوحولا عيمج نم ةنس ةياعر الب سجنلا بوثلا لسغ هلسغي تيملا برق يأ ] :خإ ملسم ىلو لسغيو
 كمع نإ !هللا لوسر اي :لاقف دي هللا لوسر ىلإ هدد ىلع هنبأ ىتأ تام امل بلاط ابأ نأ يور امل [ع) .هيلع

 سيلو «ماحرألا يوذ نم هل بيرق لك لوانتي هقالطإب يلولاو "هنفداو هنفكو هلسغا" :83ع لاقف «تام دق لاضلا

 .بلكلاك ةرفح يف ىقليف دترملا امأ ءدترملا ريغب ديقم رفاكلاو ءهب سأب ال لب ملسملا ىلع لسغلا بوجو دارملا

 ةعسوت الو «دح ريغ نم ةرفح يف هيقلي يأ هنفديو «ةنس ةاعارم الب بوث يف هفلي يأ :هنفكيو (حتف «صلختسم)

 (ع«ط) .ةنس ةياعر الو

 «اهيإلا نم ريخأتلا يف امل "رفاكلا ملسم يلو لسغي" :هلوق ىلع اذه مدقي نأ يغبني ناك :هريرس ذخؤيو
 :يعفاشلا لاقو «لاحر ةعبرأ هلمحي عبرألا مئاوقلاب ةزانحلا وهو تيملا ريرس ذحؤي نأ لمحلا ةيفيك نايب ضرغلاو
 ىلع اهرخؤم عضي يناثلاو «هديب اهتمئاق ذحأيو .هقنع لصأ ىلع اهمدقم قباسلا عضي «نالحر اهلمحي نأ ةنسلا

 ةنسلا" :لاق هنأ مو دوعسم نبا ثيدح :انلو ءاذكه تلمح دعس ةزانج نأل ؛هديب اهتمئاق ذخأيو هردص لصأ

 نوشعي يأ "هب ٍلجعي' :هلوقو «ةكئالملا ماحدزال كلذ ناك هاور امو «"عبرألا اهبناوج نم ةزانحلا لمحي نأ

 «هيلإ هرجع اريدك رك ناف «ببخلا نود ام" ع لاقف ءةزانجلاب يشملا نع لكس لع هنأ يور امل ؛نيعرسم

 (ط) .لجر ةمئاق لك ذحأي نأب :عبرألا (صلختسم) ."مكباقر نع هومتعضو ارش نكي نإو

 عبتا نم" :#فع هلوقل ج سولجو (ع ءط) .ةزانجلا ىلع تيمل برطضي ثيحب عيرسلا ودعلا وهو :ببخ الب

 امأ «عيشملا قح يف اذهو «هنم نكمأ مايقلاو «نواعتلا ىلإ ةحاحلا عقت دق هنألو ؛"عضوت نأ لبق سلجي الف ةزانجلا

 هلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعو ام اذه" :لوقي ةزانحلا ىأر اذإو ءا موقي الف هيلع ترم نإ دعاقلا

 رظني الو ءايندلا نم ءيشب ملكتي الو «ةزانجلا فلخ ليلهتلاو حيبستلا نم رثكتسيو ."اميلستو ًانامإ اندز مهللا

 لاقو «ةناعإلا ىلإ جايتحالا ناكمإل لاجرلا قانعأ نع :هعضو (حتف) .بلقلا يسقي كلذ نإف ؛ًالامشو ًانيمب

 (عيط) .هب سأب ال :يعفاشلا

 اهمامأ بوكرلا نأل ؛يشملاب ديق [(ط) .بحأ اهفلح يشملا ذإ ؛ةزانجلا مادق يشم الب يأ ] :اهمادق يشمو

 نويحتست الأ" :لاقف ءانابكر ًاموق ىأرف ةزادح يف لك هلل لوسر عم انجرح :لاق نابوث نع يور امل ءاقلطم هوركم

 لاح اهنأل ؛ةلاحلا هذه يف قيلي ال معنت بوكرلا نألو ؛"باودلا روهظ ىلع متنأو «مهمادقأ ىلع هللا ةكئالم نأ

 اباستحاو اناعإ ملسم ةزانج عبتا نم" :83ع هلوقل ؛بحأ ةزانجلا فلخ يشملاو «رابتعاو ةظعو ةمادنو ةرسح

 ءيلاتلا ىلع الإ عقي ال عابتالاو "نيطاريقب رجألا نم عجري هنإف ءاهنفد نم غرفيو ءاهيلع ىلصي يح اهعم ناكو
 = ىلع ةبوتكملا ةالصلا لضفك اهمامأ يشاملا ىلع اهفلخ يشاملا لضف نإ :لاقو ءاهفلخ يشع هذ يلع ناكو



 نيفدتلا ةيفيك ۸۰ زئانجلا باب

Eدحليو ءاهرحؤم مث كراسي ىلع اهمدقم مث , 

 كراسي ىلع عض مث يأ 1 5 ا ما باطخلا ظفلب
 EERE ةلم ىلعو هللا مسب رل .ةلبقلا لبق نم لخديو

 دحللا يف تيملا يأ تيملا يأ

 ءاربلا ثيدح :انلو م رمعو ركب وبأو اهيدي نيب يشمب الع ناك اه رمع نبا لوقل ؛يعفاشلل ًافالخ «ةلفانلا -
 لهسي نأ ادارأ امهنكل «كلذ ناملعي اناك امف رمعو ركب وبأو «ةزانجلا عابتاب اككلع انرمأ :لاق هنأ هدد بزاع نب

 نم ىلع قيرطلا قاضل اهفلخ يشملا اراتخا ولف ءاهمامأ يشملا نع نوزرحتي سانلا نأ هانعمو «سانلا ىلع رمألا

 ا ا .هسفن لاح يف ركفتيو اهيلإ رظني هنأل ؛ظعوأ اهفلح يشملا نألو ؛اهعيش
 دحللا" :32# هلوقل] :دحليو (ط) .ًاضيأ تيملا راسي كلذو :كراسي (ط) .اضيأ تيما نيب كلذو :كنيمب ىلع
 دعب دحللا رفحي يأ [(ع «ط) .تيملا اهيف عضويف ةريفح ربقلا نم ةلبقلا بناج يف رفحي نأ دحللاو "انريغل قشلاو انل
 ةرفح رفحي نأ قشلاو «ةجح مهثراوتو «قشلا اوثراوت ةنيدملا لهأ نأ جتحاو «قشلا ةنسلا :يعفاشلا لاقو «ربقلا رفح

 امل تباع يبلا نأ يورو ."باتكلا لهأل قشلاو ءانل دحللا" :83ع هلوق انلو «تيملا 0 بقلا طسو يف

 ءًاقاقش حارخلا نب ةديبع وبأو ادال زا الا حط بأ ناک و دج وأ رقلا قشي ر نأ سانلا فلتخا يفوت

 نيرمألا بحأ كيبنل رتحا مهللا :بلطملا دبع نب سابع لاقف «ةديبع يبأ نإ در ءةحلط يأ ىلإ الحر اوثعبف

 ثراوتو «ةوعدلا باجتسم سابع ناكو «هيلإ ثعب نم ةديبع ابأ دجي مل و «هيلإ ثعب نم ةحلط ابأ دجوف «كيلإ
 توباتلا ذاختاو «قشلاب سأب الف «ةوخر ضرألا تناك نإف «دحللا راهنيف «مهيضارأ فعضل ؛قشلا ةنيدملا لهأ

 (صلختسم) .بارتلا هيف شرفيو «ديدح وأ رجح نم
 هل ذخآلا نوكيف دحللا يف عضويف «تيملا هنم لمحيو «ربقلا نم ةلبقلا بناح يف ةزانحجلا عضوت نأب :خإ لخديو
 لبق نم الس لس لع هنأ :سابع نبا ثيدحل هسأر لبق نم لسي :يعفاشلا دنعو .ذخألا لاح ةلبقلا لبقتسم
 اربق لحد كع هنأ م سابع نبا نعو «ةلبقلا لبق نم تيملا ذخأ اكل هنأ هو دوعسم نبا ثيدح :انلو «هسأر

 ةياوزرلا تطأ فقولوا ناكف فرش فلا ةيج نألو فا هج ا ا هاريس هل حرسأف اليل
 يف ةزانحلا عضوت نأ لسلاو الس لسي ملو ةلبقلا لبق نم ذحأ البلع هنأ ىور يميتلا ميهاربإ نإف لع هلاحدإ يف

 لسلا حص نئلو «هسأر ةهح نم ربقلا ىلإ فقاولا لبق هيمدق عضوم ءازإب تيملا سأر نوكي ثيحب ربقلا رحخؤم
 قيض لحأل لس 8ع هنأ لمتحي وأ لع يبلا لعف هانيور امو «ةباحصلا ضعب لعف هنأل ؛انيور ام ضراعي مل
 (حتف) 385/١[ :قئاقحلا نييبت] .ضرألا ةواحرل ؛دحللا راهني نأ فوخل وأ ناكملا

 نوكي نأ ىثنأ ناك نإ ىلوألاو :هعضاو لوقيو (ط) .دحليف لمحي مث اهتهح نم عضوي نأب :ةلبقلا لبق

 ؛"خلإ هللا مسب" :هلوقو ءعضولا يف ءاسنلا ىلإ جاتحي الف «بناحألا نمف دحوي مل نإو ءامحرف الإو امرحم امحر عضاولا
 e ؛تيملل ءاعدب سيل اذهو «كلذ لاق هربق يف ًاتيم عضو اذإ ناك كع هنأل
 (حتف) .ةنسلا ترج اذه ىلعو «ةلملا ىلع هتافوب نودهشيف «ضرألا يف هللا ءادهش نينمؤملا نكلو



 نيفدتلا ةيفيك ۸1 زئانلا باب

 ال ءبصقلاو هيلع نبللا ىّوسيو «ةدقعلا لحُبو ءةلبقلا ىلإ هّجّويو «هللا لوسر
 تيملا دحل ىلع يأ ريق يف تيملا يأ

 0000 ءربقلا منسيو «بارتلا لاهيو ,هربق هيل ءاهربق ىجسيو محو رجألا

 لحرلا ةأرملا بوثب ىطغي يأ

 (عط) اف رمع نبا نع يناربطلا ىور اذكه «كانملس هللا لوسر ةلم ىلعو ؛كانعضو هللا مسب يأ :هللا لوسر

 لبقتسا يلع اي" :ةزانح عضو نيح يلعل لء هلوقل ؛ةلبقلا ىلإ اهجوتم نمألا هقش ىلع عضوي يأ :خإ هجويو

 (ع) .راشتنالا نم نمألل ربقلا يف عضو اذإ نفكلا يف يلا :ةدقعلا لحيو (صلختسم) .' 'الابقتسا هب

 يف ةحرف ىأر تل هنأ يورو «بصقلا نم نطو نبل 4 هللا لوسر ربق ىلع عضو هنأ يور ال :نبللا ىوسيو
 يربق ىلع اولعجا :لاق هنأ صاعلا نب ديعس نع يورو «ةحرفلا كلت امي دس لاقو «رافحلا اهوانو «ةردم ذخأف «ربق

 بارتلا نم لاهي ام ناعنمب امهنأل ؛م رمعو ف ركب يبأو ك هللا لوسر ربق ىلع اعضو امهنأل ؛بصقلاو نبللا

 يأ :بصقلاو (ط) .يلا رحآلا :ءابلا رسكو ماللا حتفب :نبللا (صلختسم) .تيملا ىلإ لوصولا نم ربقلا ىلع
 (ع) .نيلومعم ريغ نيديدج نبللاو بصقلا ىوسي
 اوللع امو «ءالبلا عضوم ربقلاو «ءانبلا ماكحإل امهنأل [.خوبطملا رحآلا هيلع ىوس ال يأ ] :بشخلاو رجآلا ال
 ءاملا ىلغي اذكو «رانلا رثأ هبو ءراصقلا هرصق بوث يف نفكي هنأل ؛ءيشب سيلف «رانلا رثأ هيف نأب رجآلا ةهارك

 نوكي هنأل ؛هركي ال ربقلا قوف ناك ول امأ «هلوح نانوكي ةروص یف امهتهاركو «رانلاب هءالغإو «ضرحلاو ردسلاب

 (ط) .ةوخر ضرألا نوكت نأ الإ :بشخلاو (حتف) ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .عبسلا نم ةمصع
 يف امك رسلا ىلع املاح بم نأل ؛دحللا ىلع نبللا لعجي نأ ىلإ لكشملا ىثنخلا اذكو ةأرملا يأ :اهربق ىجسيو

 يف نيلحادلا ىلع رح وأ جلث وأ رطمل الإ كلذ عنم ًايلع نأل ؛لحرلا ربق ىجسي ال يأ :هربق ال (ع طر .ةايحلا

 [(ع) .هربق نم جرح يذلا بارتلا ىلع دازي نأ هركيو هل ارتس] :بارتلا لاهيو ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ربقلا
 نع هبارتل اظفح ربقلا ىلع ءاملا شرب سأب الو ءانبلا ةلزنم. هيلع ةدايزلا نأل ؛هنم جرحأ يذلا ىلع دازي الو

 اهيفو" :ةيناثلا يقو "مكانقلح اهنم" :ىلوألا يف لوقيو جلع هب ءادتقا اثالث هسأر لبق نم هوثح بدنيو «ساردنالا

 ةروس هيلع أرقو هديب ربقلا بارتب ذحأ نم :نيرونلا باتك يفو «"ىرحأ ةرات مكحرخن اهنمو" :ةثلاثلا يلو «'مكديعن

 (حتف) .ربقلا بحاص بذعي مل ربقلا يف هكرتو ءاعبس ردقلا
 هنأ نايفس نع يراخبلا ةياورل ؛[(ع «ط) .عباصأ عبرأ ردق :ليقو «ربش ردق ريعبلا مانس لثم لمي يأ ] :منسيو

 لعج كع هنأ يور امل ؛حطسي :يعفاشلا لاقو ءاحطسم لعجي ال يأ "عبري ال" :هلوقو ءامنسم اع هربق ىأر
 385 هللا لوسر ربق ىأر نم ينربخأ :لاق هنأ يعخنلا ميهاربإ نع يورو «نايفس نع هانيور ام :انلو ءاحطسم هنبا ربق
 «هوركم هنم دب اميف مهب هبشتلاو «باتكلا لهأ عينص نم عيبرتلا نألو ؛ةمنسم اأ ام رمعو ركب يبأ ربقو

 ءانبلا مرحيو "اهيلع اوبتكت الو اودعقت الو ءاهيلع اونبت الو ءروبقلا اوصصحت ال" :كتفع هلوقل ؛"صصخي ال" :هلوقو

 = ةحاح هيلع يضقي وأ هيلع ماني وأ سلحجي وأ ربقلا أطي نأ هركيو «نفدلا دعب ماكحإلل هركيو «ةنيزلل ربقلا ىلع



 نيفدتلا ةيفيك 1A۲ زئانجلا باب

 .ةبوصغم ضرألا نوكت نأ الإ ربقلا نم جرخمي الو ءصصجب الو «عبري الو
 نفدلا دعب تيملا يأ يعفاشلل افالح ربقلا يأ

 يف نآلا عنصي امك ربقلا ىلع ةبقلا ءانبو ءروبقلا ىلع روتسلا هركيو «هيلإ وأ هيلع ىلصي وأ «طئاغ وأ لوب نم =
 مث ةلبقلا يلي امم لحرلا عضوي «ةحاحلا دنع الإ دحاو ربق يف ةثالث وأ نانثا نفدي الو ءاحلصلاو ءايلوألا قح

 اذكه «نيربق مكح يف ريصيل بارتلا نم زجاح نيتيم لك نيب لعجيو «ةأرملا هفلخ مث ىثنخلا هفلخ مث مالغلا هفلخ
 (حتف «صلختسم) .دحأ ءادهش يف كفء يبلا رمأ

 هدلب ريغ يف نفد ول امل لماش :خإ ربقلا نم جرخمي الو (ط) .صجلاب لمعي الو صحاب نيطي ال يأ :صصمخبب الو
 رصم. تام الكتل بوقعي نأل ؛دلب ىلإ دلب نم لقنلا يف مثإ ال :ليق امو «كلذ اهعسي ال هلقنل همأ ترضح ول يح

 ءانلبق نم عرش وهف هئابآ عم نوكيل ماشلا ىلإ رصم نم نامز دعب فسوي توبات لقن يلع ىسومو «ماشلا ىلإ لقنف
 ؛لقنلا هركي ال :ليقو «ريغت مهيرتعي ال ةايحلاك توملا يق نوكي ام بيطأ اهنأل ؛مهيلع ساقي ال ءايبنألا ريغ نأ ىلع

 الإ ربقلا نم جرخي ال تيملا نأ :لصاحلاو ءاهيلع خسنلا ليلد مقي مل ام انل ةعيرش انلبق نم عئارشلا نأ لصألا نأل

 ضري مل و ابوصغم نفكلا ناك اذإ اذكو «هجارخإ ضرألا بحاص دارأو «ةبوصغم ضرألا نوكت نأ رذعلاو «رذعب
 شبني امهرد وأ ًابوث يسن هنأ لحرلا ركذت امأ «قافتالاب هبوث عزنيو هربق شبني هنإف ؛هبوث عزنو هشبنب الإ هبحاص
 اوملع يح بارتلا هيلع اوليهي ملو «نبللا اووسو «اونفد نإف «ةعفشلاب تذحأ ضرألا تناك اذإ اذكو «كلذ عفريو

 .رمألا ىلع حجار يهنلاو «هنع يهنم شبنلاو ءرومأم لسغلاو نفكلا نأل ؛اضيأ شبني ال لسغي مل هنأ

 :هل لوقيو «"هرجأ لثم هلف اباصم ىزع نم" بلع هلوقل ؛ربصلا يف مهبيغرتو تيملا لهأ ةيزعتب سأب ال :عورف
 باكترا ريغ نم مايأ ةثالث ىلإ ال سولجلاب ساب الو «كتيمل رفغو - كربص يأ - كازع نسحأو كرحأ هللا مظعأ

 سأب الو «ةاش وأ ةرقب ربقلا دنع حبذي ناك يذلا وهو "مالسإلا يف رقع ال" :لاق :#كع هنأ سنأ لاقو ءروظحم

 عضوم رتس بدني ."مهلغشي ام مهاتأ دقف اماعط رفعج لآل اوعنصا" :اكتلع هلوقل ؛ماعط تيملا لهأل ذختي نأب

 اوفكو مكاتوم نساحم اوركذا" :ثيدحل هركذ رحي مل هرکی ام ىأر نإو «هنيعي نمو هلساغ الإ هاري الف هلسغ

 :ثيدحل ؛حصألا ىلع ءاسنلل ولو روبقلا ةرايزب سأب ال .رادلا باب دنعو ربقلا دنعو «ايناث ةيزعتلا هركت ."مهنع

 رباقملا لحد نم" :درو امل ؛روبقلا ةرايز يف "سي" ةءارق بحتسيو ."اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيف تنك"

 ةئيت هركي الو ءاليل نفدلا هركت ال ."تانسح اهيف ام ددعب هل ناكو ذئموي مهنع هللا ففح سي ةروس أرقف
 (حتف) .ربقلا فالخب نفكلا

 (ع٬ط) .اهريغو ةعارز هب عفتناو ضرألا عم هاوس ءاش نإو ءءاش نإ اهبحاص قحل جرخيف :ةبوصغم



 ديهشلا باب ۱۸۴ ةالصلا باتك

 ديهشلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ل ,رثأ هبو ةكرعم ف دجو وأ .قيرطلا عاطقو يغبلاو برحلا لهأ هلتق نم وه

 دحو نم يأ وأ عع ناواولاو اعرش ديهشلا

 تسيل يلا ةليضفلاب هصاصتخال ؛هلجأب تيم لوتقملا نأ عم هل ابوبم ةزانحلا باب نم هحرخأ :ديهشلا باب

 هل دوهشم يأ لوعفم ىعع. ليعف وهو «هرمعل تيم هنأل ؛ببسب ناك نإو تيم ديهشلا نأ امهنيب ةبسانملاو .هريغل
 :الكلع هلوق صنلا :جارعملا يقو (١1:ةبوتلا) مهسا َنيِنِمْؤُمْلا نم ىَرَتْسا هللا نإ :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب ةنجلاب

 ريق يف ءادهشلا نم نيلجر عمج نيح "ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال مهسوفن مهذبب ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ديهش انأ"
 ؛هحرجو هجشو همد وهو «هلاح دهشي ادهاش هيلع نأل وأ ؛رضاح هللا دنع يح هنأل ؛لعاف نعم. وأ «دحاو

 وأ ؛لتق نيح قحلا ةداهشب همايقل وأ ؛مايقلا موي الإ اهدهشت ال هريغ حورو مالسلا راد تدهش هحور نأل وأ

 : (حتف) .باوثلا نم هل ام هحور جورح دنع دهش
 رانب اومر وأ ءاملسم مهتباد اوئطوأ ول ىح ءابيبست وأ ةرشابم لتقلا ناك ءاوس يأ لتقلا يف قلطأ :هلتق نم وه

 هومر وأ «ران وأ ءام يف هوقلأف «هوحنو حمرب هونعط وأ «هتلتقف رجز وأ «برضب هتباد اورفن وأ «مهنفس اوقرحأف

 لك يفف ءملسم قرغ وأ قرتحاف ءام وأ اران انيلع اولسرأ وأ ءاطئاح هيلع اوطقسأ وأ «عفترم ءانب وأ روس نم
 ءملسم ديهشلا نأ لصاحلاو .نوكرشملا برحلا لهأب دارملاو ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .ديهش لوتقملا كلذ

 :كلذ نم معا هنأل ؛ديهشلا ىلطل ال مارك لسغي ال يذلا ديهشلل فيرعت انهو :هركذ نم: هلدق ةرهاظ «نقلكم

 "مهولسغت الو مهئامدو مهمولكب مهولمز" :# هلوقل ؛اولسغي مل مهفإف ءدحأ ءادهش بابلا اذه يف لصألاو
 وأ ءاقيرح تام وأ ءاملظ لتق هنكلو «مهانعم. سيل نمو «لسغلا مدع يف مهقحلي مهانعم. نم لكو «ثيدحلا

 نمو لني هللا لوسر ناسل ىلع ةرخآلا ءادهش مهو «نولسغي مهنأ عم ءادهشلا باوث مهلف انوطبم وأ ءاقيرغ

 تيملاو ءاسفنلاو نوعطملاو هيلع مودهملاو بيرغلاو «هسفن باصأف ودعلا لتق نمو بنجلاو ثترملا ةرخآلا ءادهش
 (حتف) .نيثالثلا وحن يطويسلا مهدع دقو «ملعلا بلط يف تام نمو «بنحجلا تاذ بحاصو ةعمجلا ةليل

 (نيكسم) .قرغلاو قرحلا د ا ا ا ب

 ديهش قيرطلا عاطقو يغبلاو برحلا لهأ ليتق يأ "برحلا لهأ" :هلوق ىلع فطع عفرلاب :قيرطلا عاطقو
 نع ًاعفادم لتق نمف «ددحملاب لتقلا نوك طرتشي ثيح مهريغ ليتق فالخب «لقنملاب وأ ددحم اب لتقلا ناك فاطم

 اوقحلأ مهال ؛اديهش ناك هريغ وأ حالسب رصملا يف اليل صوصللا هلتق نم اذكو «هولتق ءيش يأب ديهش هسفن

 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .كلدلا وهو كرعلا نم «لاتقلا عضوم يهو :ةكرعم (حتف) .قيرطلا عاطقب صوصللا

 «هفنأ فتح تيم هنأ رهاظلاف رثأ هب نكي مل نإو «هفنأ فتح تيم ال ليتق هنأ ىلع لديل ؛رثألاب ديق : رثأ هبو

 مفلاو فنألاك هنع مدلا جورح داتعي عضوم نع ليسي ناك نإ مدلاو « كشلاب ًاديهش نوكي الف هولتق مهنأ لمتحيو

 (صلختسم) .ليتق هنأل ؛لسغي ال نيعلاو نذألاك داتعم ريغ عضوم نم ناك نإو «ليتقب سيل هنأل ؛لسغ ربدلاو



 ديهشلا باب ١5 ةالصلا باتك

 همدب نَثديو ؛لسغ الب هيلع ىلصُيو فكيف ديد هب بجت لو ًاملظ ملسم هلتق وأ

 قح ريغب ًالتق يأ

 5 اديها ع وا ,نفكلا نم سيل ام الإ هبايثو
 اج رك كاما. يع وسوهيبعلا SEE Sl ع تالا
 هب قلعتي لتق لكف ءصاصق لب [(نيكسم) .لتقلا سفنب ةيدلل ابجوم لتقلا عقي مل هنأ لاح لاو يأ ] :ةيد هب بجت مو
 يفو «ديهش وهف هنبا بأ لتق وأ «لام ىلع هؤايلوأ اصف ادمع لتق ول نح «ديهش لوتقملاف ءصاصقلا بوحو
 ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا نوكي ال اذه ىلعف «لام هب بجي ملو ءاملظ لتق «غلاب «رهاط لسم وه ديهشلا :"ةياقولا"

 (حتف «نيكسم) .اديهش نوكي ال صاصق وأ محر قحب لتق ول هنأل ؛املظ لتقلا طرش امنإو .اديهش يبصلاو

 دحأ ءادهش نفدب رمأ هنأ" :هللا دبع نب رباح ةياورل ؛اضيأ هيلع ىلصي ال :يعفاشلا لاقو :خلإ هيلع ىلصيو

 مح سابع نبا هاور ام :انلو ءاهنع نونغتسم مهو «ةعافش ةالصلا نألو ؛'مهيلع لصي ملو ءاولسغي ملو «مهمدب
 يلصيف «مهرشاع ةزمحو ةعست ةعستب ىتؤي ناكف «ةزمح عم دحأ ءادهش ىلع ىلص تل هنأ امك ريبزلا نباو

 ءمهلسغي مل اكتلع هنأل ؛همدب نفدي :هلوقو تبثم هايور امو «يبلاو يبصلاك اهنع نغتسي ال ادحأ نألو ؛مهيلع

 بخشت هجادوأو «ةمايقلا موي أي وهو الإ ىلاعت هللا ليبس يف حرجي حيرح نم ام هنإف "مهمولكب مهولمز" :لاقو
 (نيكسم «ع) .لسغي الف همد عم يأ :همدب (حتف) .كسملا حير حيرلاو ؛مدلا نول نوللاو ءامد

 يأ :دازي (ع) .عزنيف فخلاو ةوسنلقلاو هيلع قلعملا حالسلاو وشحلاو ورفلاك هسنج نم يأ :نفكلا نم
 رثكأ هيلع ناك نإ يأ :صقنيو 14/١ ١١[ :قئاقحلا زمر] .نفكلا متي ىح دازي «نفكلا غلبي ام هيلع نكي مل نإ
 ٤/١ ١١[ :قئاقحلا زمر] .نيهجولا يف ةنسلل ةاعارم ؛نفكلا نم

 (ةبانجلا ٠ نم ًارهاط لوتقملا نوك ةفينح يبأ دنع ةداهشلا ةحص طورش نأ ملعا ؛لقثم.ًالوتقم وأ :ايبص وأ ابنج

 لسغلا ماقم تميقأ ةداهشلا قيرط ىلع لتقلا امهدنعو «هدنع لسغي يبصلا وأ بنحلا دهشتسا ول ىح ءافلكمو
 نب ةلظنح نأ يور ام :ةفينح يبألو «ثدحلا عفري هنأ ليلدب فورعملا لسغلا ماقم تميقأ ةاكذلاك فورعملا
 :هلهأ الت لأسف ؛"ةكئالملا هلسغت ةلظنح مكبحاص نإ" :اليلع لاق ىح ةكئالملا هتلسغ ًابنج دهشتسا امل رماع يبأ
 ىلا ةساجنلا لولح نم ةعنام تفرع ةداهشلا نألو «ءادنلا عمس نيح بنج وهو جرح :تلاقف ؛"؟هلاب ام"

 دعب امقداهش ناك نإف ءاتدهشتسا اذإ ءاسفنلاو ضئاحلا امأو «لبق نم تناك ةساجنل ةعفار ال «توملاب تلصح

 يبصلا امأو «ناتياور هيفف عاطقنالا لبق ناك نإو ءءاوس بنجلا ڼو امهيف مالكلاف «لسغلا لبق مدلا عاطقنا

 ‹لتقلا يف ةيمولظملا رثأ ءاقبإل ديهشلا نع لسغلا طوقس نأل ؛ ؛غلابلاك اديهش ناكف ءًاملظ لوتقم هنأ امهوق هجوف

 نم رهاطلا ريغ ريهطت بحوي امل املظ لتقلا نألو ؛ىلوأ ناكف ءدشأ يبصلا قح يف ةيمولظملاو «هل ًامارك] نوكيل

 فصول دحأ ءادهش قح يف لسغلا نع ىفك فيسلا نأ :ةفينح يبألو «ىلوأ رهاطلا ريهطت بجوي نألف «بنذلا

 نأل ؛ديدس ريغ ةراهطلا نعم نم اركذ امو «مهانعم يف نوكي الف «يصلل بنذ الو «بنذلا نع ًاروهط مهنوك
 «فيسلا رهطي فيكف يبصلاك مهل بنذ ال هنأ عم نولسغي ءايبنألا نأ ليلدب ةراهطلا ىلع بم ريغ لسغلا طوقس

 (”نيكسمو .ءاسفن وأ اضئاخ وأ ًايبص هوك لاح يأ :اًيبص:وأ (ضلختسم) .ءاوس هقح ي لتقلاو تولا ناكف



 ديهشلا باب ۸٥ ةالصلا باتك

 وأ «لقعي وهو ةالص تو ىا ىوادت وأ مان وأ برش وأ لكأ نأب ثرا وأ
 لماك ءاودب 8 هيلع يأ

 Ee Rs لتق هنأ ردي ملو رصملا يف لتق وأ «ىصوأ وأ ءايح ةكر عملا نم لقن

 لوتقملا يأ لاحلاو يأ لتق نإ لسغي يأ هيت

 يور ام هيف لصألاو [(نيكسم) .خلإ لكأ نأب كلذو «ةايحلا قفارم لينل ؛ةداهشلا يف اقلخ راص يأ ] :ثترا وأ
 نب دعسو هد ىلع لسغ اذكو ءاديهش ناك هنأ عم لسغف «تام مث نيموي شاعف «هتیب ىلإ لمح هذ رمع نأ
 يلب يأ «لوعفملل ءانبلا ىلع ثتراو .لسغي ملف «ثتري ملو «هعرصم يف هيلع زهجأ هذ نامثع امأو هذ ذاعم

 هيلع رادي سأكلاو ءاشاطع اوتام دحأ ءادهش نأل ؛لسغيف دحأ ءادهش نعم يف نوكي الف ءايندلا ةحار لينل

 امأ ءلسغلا مدع وهو «ةداهشلل يويندلا مكحلا يف ًاقلخ ريصي ثترملاو .ةداهشلا ناصقن نم ًافوحخ اوبرشي ملف
 (صلحختسم «حتف) .هللا دنع ديهش وه لب «هباوث صقني الف هللا دنع

 ةالصلا نأب ةروصلا هذه يف ثاثترالاو ءاهكرتب ءاضقلا بجي يح ةالصلا ءادأ ىلع ةردقلا عم يأ :لقعي وهو

 «حتف) .لسغيف ءاثترم ناكف ءءايحألا مكح نم كلذو هيلع ةالصلا كلت بوجوب مكحو «هتمذ يف ًانيد تراص

 (نيكسم) .الف الإو «لسغي «ةليلو اموی هناكم شاع نإ هنأ دمحم نعو (صلختسم
 رج ولو «للوألاب ًاثترم نوكي هسفنب لقتنا ولو ؛هلبق تام وأ ًايح هتيب ىلإ لصو ءاوس :اّيح ةكرعملا نم لقن وأ
 رثأ لمكف ءايندلا ةحار نم اعيش لان ام هنأل ؛اثترم نكي مل تامف «لوينلا هؤطت ال نيح نيفصلا نيب , نم هيلحرب

 (ط) .هيف حرج يذلا ناكملا يأ :ةكرعملا نم (صلختسم «حتف) .ملظلا

 (ط) .يديألا ىلع تام وأ ناكم يف رقتسا ءاوس «ليخلا ءطو فوخل ال رحآ عضوم ىلإ :اًيح
 [(ط) .ركذ ام ءيشب اثترم ريصي ال اهيف ولف «برحلا ءاضقنا دعب ناك اذإ هلك اذهو ءايندلا رومأب] :ىصوأ وأ

 فالح ال لقوا ءةيضوولاب اكرم نوكي ال دمع لاقو ةفسوي أ لوق وهو: «ةرخآلاو ايندلا رومأب ةيصولا لوا
 تناك اذإ اميف دمحم باوحو ءاقافتا لسغي هنإف ءايندلا رومأب ةيصولا تناك اذإ اميف فسوي يبأ باوحف ءامهنيب
 لسغي هنإف «ةيصولا لاطأ اذإ الإ تاثترالا نوكي ال :دمحم دنعو افا لسغي ال هنإف «ةرحآلا رومأب ةيصولا

 دعب دحو اذإ لسغيف «ةداهشلا نعم صقني كلذ لكو «ريثكب ملكتلاو ءارشلاو عيبلا :ثاثترالا نمو ءًاعامجإ
 (حتف) ٩٩۹/۱ ٥[ :قئاقحلا نييبت] .انركذ ام ءيشب اثترم نوكي الف «برحلا ءاضقنا لبق امأ «برحلا ءاضقنا
 "املظ" :هلوقو .عراشو عماج يف لوتقملاك «لاملا تيب يف ولو «ةيدلا هيف بحت عضوم يف «ةيرقلا وأ :رصملا يف

 ملعي مم نأب مولظم هنأب ملعلا مدع :امهيناثو «ةديدحب لتق هنأب ملعلا مدع :امهدحأ نائيش هيفف «يفنلا تحت لحاد

 دا ول وبا جوا ا عل اذإ هنأل ؛هلتاق

 هنأ ملع اذإو «لسغي هريغف ءهللا ليبس يف ادهاجم :ةكرعملا يف لتق نم الإ سيل هدنع ديهشلا نأل ؛ ؛يعفاشلل

 0 اذإو ءةلحلا لهأ ىلع ةماسقلاو «ةيدلا كانه بحاولا نأل ؛لسغي هلتاق ملعي مل نكلو «ةديدحب

 (نيكسم «حتف) .لتقلا رثأ دحو اذإ لسغي الف «ةيد الو ةماسق هيف بحي ال «نارمع اهيرقب



 ديهشلا باب ۱۸٦ ةالصلا باتك

 .قيرط عطقو يغبل ال ءدوق وأ حب لتق وأ املظ ةديدحب

 1 لتق نم لسغي ال يأ

 كلذك ناك نمو «قحتسم قح ءافيإل هسفن لذب هنأل ؛املظ لوتقم. سيل هنأل ؛لسغي هنإف :دوق وأ دحب لعق وأ

 (صلختسم) .مم قحلي الف «ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبال مهسفنأ اولذب مهال ؛دحأ ءادهش نعم يف نكي مل

 ٤/١ ١١[ :قئاقحلا زمر] .تامو محرف قزف انصحم ناك نأب :ٌدحب

 (ع«ط) .اديهش نوكي الف ءاملظ لتقي مل هنأل ؛ريزعت وأ ءهناكم لتقف اصخش لتق نأب صاصق لجأل يأ :دوق وأ
 يغبل ال «دحب لتق نم لسغي هنأ ىععملاو «دح ىلع طع [مامألا ةعاط نع جورحخو يغبلا لجأل يأ ] :خإ يغبل ال
 هنأل ؛هيلع ىلصيو لسغي :يعفاشلا لاقو «هريغل ارجزو ةناهإ هيلع ىلصي ال اذكو «ةناهإ لسغي ال هنإف «قيرط عطقو

 يأ «ناورهنلا لهأ ىلع لصي مل هذ ايلع نأ :انلو «دحلاب وأ ءصاصقلاب لتق نمك راصف «قحلاب لتق «ملسم
 لتق هنألو ؛يغبلا وهو «ةلعلا ىلإ راشأف ءانيلع اوغب ءانناوخإ :لاقف ؟رافك مهأ :هل ليقف «مهلسغي ملو «جراوخلا

 (حتف) .ةليغ قنخلاب لتقي نم اذكو «هيلع ىلصي الو لسغي الف ؛يبرحلاك ملسملل ًابراحم هسفنل ًاملاظ



 ةبعكلا يف ةالصلا باب 1A۷ ةالصلا باتك

 ةبعكلا يف ةالصلا باب
 اهمكح نايب يف يأ ف

 ىلإو «حص اهيف همامإ رهظ ىلإ E CE نمو ءاهقوفو اهيف لفنو ضرف حص
 دتقملا نم يأ ةبعكلا فوج يأ نس

 .هبناج يف نكي مل نإ «همامإ ع نم اهيلإ برقأ وه نمل مص اهو اوقلح نإو ءال ههحو
 يدتقملا يذلل يأ ءادتقالا يأ هب ءادتقا حصي ال يأ

 ؛ةالصلا باتك بابلا اذه متحو ءاهيف ةالصلا يف عرش ةبعكلا جراح ةالصلا نم غرف امل :ةبعكلا يف ةالصلا باب

 يهو ءاهعافتراو اًتوبثل :ليقو ءاهعيبرتل ؛كلذب تيم مارحلا تيبلا يه ةبعكلاو ءامناكمب. ةكربتم ةالصب متخلا نوكيل

 (نيعملا هللا حتف) .ةعقبلاو ءانبلل مسا :يعفاشلا دنعو ءال وأ ءانب كانه ناك ءاوس ةنيعملا ةعقبلل مسا اندنع

 لاقو «هباعيتسا ال هرطش لابقتسا بحاولا نأل [(ع) .لفن ةماقإو ءاضقو ءادأ هتماقإ يأ ] :لفنو ضرف حص

 هجوتلاو «ةالصلا يف عورشلاب هل ةلبق ءزحلا نيعتي امنإو «نيع ريغ ةبعكلا نم ءزج لابقتسا بحاولا :"عئادبلا" يف
 هلع هنأ هد لالب ثيدح :انلو ءاطايتحا داسفلا بناح انححجرف هجو نم ربدتسم هنأل ؛اهيف يعفاشلل ًافالح «هيلإ
 يذلا دسفملا رابدتسالاو ءدجو دقو «ةبعكلا نم ءزج لابقتسا زاوحلا طرش نألو ؛هيف ىلصف «تيبلا لحد

 ليلد 010:ةرقبلو دوسلا عكا َنيِفِكاْلاَو نيفئاطلل يتب اًرهط نأ :ىلاعت هلوقو ءًالصأ لابقتسالا كرت نمضتي
 يف كلامل ًافالخو «ناكملا كلذ يف زوجت ال يهو «ةالصلا لحأل ناكملا ريهطتل نعم ال ذإ ؛هيف ةالصلا زاوج ىلع

 نأل ؛"اهقوفو" :هلوقو عساو هباب نأل ؛رثألاب لفنلا يف يعفاشلا هب ذحأ يذلا سايقلا كلام مامإلا كرتو «ضرفلا
 «جاجحلاو ريبزلا نبا دهع يف ءانبلا عفر امك لوحي هنأل ؛ءانبلا نود ءامسلا نانع ىلإ ءاوملاو ةصرعلا يه ةلبقلا

 لبج ىلع ىلص ول اذهلو ؛ةزئاج ةالصلا تناك امل ءانبلا يه ةبعكلا تناك ولو «ةزئاح سانلا ةالص تناكو

 (حتف) .ميظعتلا كرت نم هيف امل ؛اهقوف هركي نكلو هيدي نيب ءانب الو «هتالص تزاح سيبق يبأ

 اذإ ةبعكلا يف يأ :اهيف (ععط) .يهنلل هرك نإو «ةرتس الب ولو ءاضيأ ةبعكلا حطس ىلع حصو يأ :اهقوفو

 (ع طر .ائطخم همامإ دقتعي ملو «ةلبقلا ىلإ هجوم هنأل ؛هرك نإو .ههجو ىلإ ههجو لعج ول اذكو «ةعامجب اولص

 لوح سانلا قلحتو «مارحلا دجسملا يف مامإلا ىلص نإ يأ :اوقلح نإو .مامألا هجو ىلإ هرهظ لعج يأ :ههجو
 دنع رهظي امنإ رحأتلاو مدقتلا نأل ؛حصي مل هبناج يف ولف «مامإلا بناج يأ :هبناج يف (ط) .هب اودتقاو «ةبعكلا

 ٠/1١ ١١[ :قئاقحلا زمر] .ال فالتحالا دنعو «بناجلا داحتا



 ةاكزلا فيرعت ۱۸۸ ةاكزلا باتك

 هيو وأ
 0 نايب يف يأ

 رفاكلا نع هب زرقا يئغلا نع هب زرتح ةاكرلا يأ

 وت ل ا لقعلا :اهوجو طرشو 0
 يناثلا لوألا ةسمخ عفادلا وهو ماللا رسكب

 لرل (ةغلا نةما اهو آرا مق تلا وك د ا اسا ةالصلا- نعي ةاك ولا نكد :ةاكزلا باتك

 ةاكزلاو .ةاكزلا فالخب نيلقاعلا نيغلابلا عيمج ىلع بحت اهأل ؛ةالصلا مدقو :خلإ "سمح ىلع مالسإلا نب

 ءدازو امن اذإ عرزلا اكز :لاقي «ءامنلا 23 يف يهو «هضرف لبق موصلاك ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف تضرف

 :ىلاعت: للا لاف ءاضيأ ةراهطلا نع رتو «نيقعلا ق تاوثلاو ءايندلا ى لشاب لالا ءاغ بنس األ ام تيسر
 (حتف «ئيع) .بونذلا نع يك زملا رهطت األ ؛ءاه تيم «ةراهط يأ (۳٠:مرم) اک رو اا

 ةنس هراد اريقف نكسأ وأ ةاكزلا ايوان اميتي معطأ ولف ةعفنملا لامل ابو ةحابإلا كيلمتلاب جرحو هنم ءزج يأ :لاملا كيلمت

 اذإ ةرافكلا درت ال ىح هنم دبال هجو ىلع لاملا كيلمت :لوقي نأ بجاولا ناك :ضوع ريغب لاملا كيلمت .(ط)رحت مل

 ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .ةاكزلا فالخب ةحابإلاب ىدؤت اهنأ يح ءاهيف دوجوم ضوع ريغب كيلمتلا نأل ؛تكلم

 كلمي ال ةحابإلا فو ءءاش ام هيف فرصتلا ريقفلا كلي كيلمتلا يف نأ :ةحابإلاو كيلمتلا نيب قرفلاو (ٰييعو)

 ءلقأ وأ ءعاص فصنب عبش ءاوس ءانيعم ماعطإلا رادقم سيل ماعطلا ةحابإ يف ًاضيأو ؛لكأي نأ ريغ فرصتلا

 (يشحم) .عاص فصن نم لقأب زوجي ال هنإف «كيلمتلا فالخب

 ؛رفاكلا ريقفلل اهؤاتيإ زوجي ال اهنأل ؛ملسملاب ديقو «ءاينغألل اهؤاتيإ زوجي ال هنأل ؛ريقفلاب ةاكزلا ءاتيإ ديق :ريقف نم
 ىلع ةمرحم ةقدصلا نأل ؛"يشاه ريغ" :هلوقب ديقو «نيملسملا يأ "مهئارقف ىلإ اهدرو مهئاينغأ نم اهذح" :ةتقءع هلوقل
 اهنم مكضوعو «مهحاسوأو سانلا ةلاسغ مكيلع مرح ىلاعت هللا نإ مشاه نب رشعم اي" :اكتفع هلوقل م

 (صلحختسم) .ثيدحلا يف درو امك مهنم موقلا ىلوم نأل ا يها لوب اوال روع و نا یی

 نب ثراح لآو «رفعح لآو «ليقع لآو «سابع لآو «يلع لآ مهو «مشاه يب ىلإ ابوسنم يأ :يمئشاه ريغ
 .ءاتلا حتفب هقتعم يأ مشاه الوم يأ :هالوم الو [١١ه/١ :قئاقحلا رمر] .بلطملا دبع

 نإف ؛رخآلا ىلإ نيجوزلا دحأ عفد نعو ءاولع نإو هلوصأ ىلإو ءاولفس نإو هعورف ىلإ عفدلا نع زارتحا :هجو

 عم نوكي يأ "لاملا كيلمت" :هلوقب قلعتم] :ىلاعت هلل .روصلا هذه يف ةيلكلاب عفادلا نع عطقنت ال ةعفنملا
 (صلختسم) .ةداعلاو ةدابعلا نيب زيمتلا عقيلو «ىلاعت هلل ةصلاح ريصتل ؛ةينلا بوحو ىلإ ةراشإ [(ع) .هلل صالخإلا

 (ع) .ةسمح طئارشلاو ةنسلاو باتكلا وهو هب ع وطقم ليلدب تبثت اهنأل ؛اهضارتفا يأ :اهوجو

 تاحوزلا ةقفنك ءامهلام يف بجيف «يلام قح اهنأل ؛امهيلع ةبحاو :يعفاشلا لاقوءاندنع طرش ناذه :غولبلاو لقعلا

 = «ءامهيلع بحت الف «ةدابعلاب نيبطاخم. اسيل اھو «(ثيدحلا) "ةثالث نع ملقلا عفر" :الكقع هلوق انلو «جارخلاو رشعلاو



 اهوجو طئارش ۱۸۹ ةاكزلا باتک

SEES AN نيدلا نع غراف يلوح باصن ا و» el 
 عبارل

 = .فقولا ضرأ يفو «بتاكملا ىلع بجي اذهو ؛رشعلا اذكو ءةينلا نودب ىدأتت اذهو ؛دابعلا قوقح اهوحنو ةقفنلاو

 :قئاقحلا زمر] ١٠١/١] ةينب ىدأتت ال ةدابعلا نأل ؛يلولا ةين ربتعت الو ءامهنم ققحتت ال يهو «ةينلا اهطرش نم نألو

 (حتف «نييع) .يمانلا لاملا يف الإ بحت ال يهو ءامهلام ومني فيكف فرصتلا ناكلمي الو «صقان امهكلم نألو ؛ريغلا

 :قئاقحلا زمر] .اهلك تادابعلا ةحصل طرش مالسإلا نأل ؛رفاكلا ىلع بحت الف ثلاثلا يأ :مالسإلاو ١/١١5[

 لاق دقو «هكلم مدعل ؛دبعلا ىلع بحت الف [(ع) .كيلمتلا ققحت مدعل ؛قيقرلا ىلع بحت الف عبارلا يأ ] :ةيرحلاو
 ##: ؛لماكب سيل هنأ الإ كلملا هل تبث نإو هنأل الو ,دبعلل يغ الو "نئيغ رهظ نع الإ ةقدص ال"

 رجع نإو «هل ملس ةباتكلا لام ىدأ نإف «ىلوملا نيبو هنيب رئاد هدي يف يذلا لاملا نألو ؛قرلا وهو «يفانملا دوحول

 (حتف «صلحختسم) .بتاكملا ىلع بحي ال كلذكف ءيش هيف ىلوملا ىلع بحي ال امكف «ىلوملل ملس

 ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وأ «كولمم باصن اهيوجو طرش يأ فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم :باصن كلمو

 نيرشعو «ةضفلا يف مهرد ىئامك ةاكزلل 5 عراشلا هنيع ام باصنلاو .اباصن فلكملا كلمو يأ هلوعفم

 طارتشا "يلوح" :هلوقو «باصنلا نم لقأ يف بحت الو «ةرقبلا يف نيثالثو «لبإلا يف ةسمحو «بهذلا يف الاقثم
 ريدأف «نطاب وهو «طرش ءامنلا نأل ؛لوحلا نالوح طرتشا امنإو «رامثلاو عرزلا ةاكز ادع امه, صوصخم لوحلا

 عيبلاب ذوفنلا ةدايز يف ريثأت اهل يلا عبرألا لوصفلا ىلع هلامتشال ؛لوحلا وهو «ومنلا هيف ققحتي نامز ىلع مكحلا

 .لصف لك يف تابغرلا توافت رابتعاب ةراجتلا ضورع يف ةميقلا ةدايزو «لسنلاو ردلاب ماعنألا ةدايزو ءءارشلاو
 .الثم مهرد ىئامك ببسلا ردق عرشلا نأل ؛هنم لقأ يف بحت الف سماخلا يأ :باصن (هريغو حتف)

 (ع) ."لوحلا هيلع لوحي ىح لام يف ةاكز ال" :#ء هلوقل ؛لوحلا هيلع لاح يأ باصنلل ةفص :يلوح
 عنم الحؤم وأ ًالاح« ةلافك وأ ةلاصإ دابعلا نم بلاطم هلو «هلاع طيحي نيد هيلع ناك ول يأ :نيدلا نع غراف

 اذكو ءامب ىضق ةحوزو بيرق ةقفنو «جارحو ءرشعو ءالحؤم ولو رهو دايت نيدك ةاكرلا تاكا نع
 لاومألا يف هباّونو «ةرهاظلا لاومألا يف مامإلا نعي دابعلا ةهح نم ابلاطم هل نأل ؛بوجولا دعب ةاكزلا نيد

 يف ةراجتلا لاومأو ءةضفلاو «بهذلا يه :ةنطابلاو ءرشاعلا ىلع لاملاو «يشاوملا يأ ةرهاظلا لاومألاو «ةنطابلا

 يف بحت امنإ ةاكزلا نأ :انلو «مان باصن كلم وهو «بوحولا ببس ققحتل ؛عنعب ال :يعفاشلا لاقو ءاهعضاوم

 هذ نافع نب نامثع لوق وهو ءامودعم هنيد ردقب ربتعاف «كلذك سيل نويدملا لامو «ةحجاحلا نع لضافلا لاملا

 ناک نمف «مکتاکز رهش اذه" :لوقي هه نامثع ناكو «ةودق مم ىفكو ءم رمع نباو ءا سابع نباو
 ءريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحعم كلذ ناكو "ةاكزلا اهنم ىدؤيف «هلاومأ صلخت يح هنيد دؤيلف نيد هيلع

 «بتاكملا لامك راصف ءهقح سبحب رفظ اذإ ذخأي نأ ميرغلل ناك ثيح صقان نويدملا كلم نألو ؛اعامجإ ناكف
 (حتف ؛نيكسم) .ًاباصن غلب اذإ لضافلا ىكز هنيد نم رثك ًالام ناك نإو



 اهئادأ طئارش 1۹۰ ةاكزلا باتک

 ام لزعل وأ ءادألل ةنراقم ةين :اهتادأ طرشو .اريدقت ولو مان ةّيلصألا هتجاحو

 .هلكب قّدصت وأ بحو
 اهئادأ طرش يأ

 نإ كسلا راد يف بحت الف «مادختسالاو لامعتسالاو بوكر لاو سابللاو نكسلا هتجاح يأ :ةيلصألا هتجاحو

 نإو ةاكزلا اهيلع بحت ال لامعتسالل تناك نأب نكت مل وأ ئكسلل تناك ول امهنيب قرف الو «ةراجتلل نكت مل

 تآلآو: لامعتسالا حالسو ةمدخلا ديبعو .بوكرلا باودو لزنملا ثانآو ندبلا بايثو اباضن اهتميق ناك
 يه لب «لضافب سيل نويدملا لام نأل ؛"نيدلا نع غراف" :هلوق نع نغم ديقلا اذهو «ملعلا بتكو نيفرتحما

 (حتف «نيكسم) .ىقعلا يف ةذحاؤملاو ايندلا يف سبحلاو «ةمزالملاو ةبلاطملا عفد وهو «ةيلصألا هتجاحل ةقحتسم

 ( عر ا كاراعبتابو a a ةقينع يأ «باصنلل ار هغ مان
 تود د اها را ندا اه ر ةراحتلل ادهم نالا "ناك ناب امالا و كم ناب :اريدقت ولو

 يقلح ىلإ مسقني يريدقتلاو «يقيقحلا ءامنلا نأ :لصاحلاو «ةراجتلل هاونو هثرو ول ام فالخج «يرايتحالا كلملا

 ءدبعلا دادعإب نوكي ام :يلعفلاو «ةينلا امهيف طرتشي الف «ةراجتلل اقلح امهنأل ؛ةضفلاو ,بهذلا :يقلخلاف «يلعفو

 ةماسإللل ادعم لاملا ناك وأ «ةراجتلا ةينب ةبهلا لوبقو تاناويحلاو ضورعلا ءارشك ةراجتلا ةينب لمعلا وهو

 يذلا بئاغلا لاملا ةغللا ف وهو «رامضلا لام يف امك ةاكز الف «ءامنتسالا نم نكمتي مل نإف «ةمئاسلا تاناويحلاك

 اذإ بوصغملاو «دوقفملاو «قبآلا اذكو «كلملا لصأ مايق عم هب عافتنالا رودقم ريغ لام لك :عرشلا يو «ىحري ال
 «ةرداصم ناطلسلا هذخأ يذلاو «هناكم يسن اذإ «ةزافملا يف نوفدملاو ءرحبلا يف طقاسلا لاملاو «ةنيب هيلع نكي مل

 (حتف ءنيكسم) .ةنيب نكي مل اذإ ءدوححملا نيدلاو «هفراعم نم وه سيلو «عدوملا يسن اذإ ةعيدولاو
 طرتشي الو ءريقفلا ديا مناك لاملاو «ىون مث «ةين الب عفد انك هك ولو نيكولا وأ ريقفلا ءادأ يأ :ءادألل ةنراقم

 نأل ؛هئرجي ةاكزلا ىونو اضرق وأ ةبه اهامسو مهارد اي ىطعأ ول نح «حصألا ىلع ةاكز امنأب ريقفلا ملع

 «جیواح اوتاك اذ هنا راو ارك ا ناك اک هفلول ةاكزلا عفد ليكو للو «هيلإ عوفدلا ملعل ال ؛عفادلا ةينل ةربعلا

 :هلوقو .ًاريقف ليكو لا ناك اذإ ام ىلع لومحم اذهو «تغش هش ثيح اهعض لاق اذإ الإ ءائيش هسفنل كسب نأ زوجي الو

 رئاسك «ءادألا تقو ةينلا نودب حصت الف «ةدابع األ ؛ءادألا تقو ةينلا ةاكزلا ءادأ ةحص طرش يأ "لزعل وأ"

 اهدوجوب ىفتكاف «عفد لك دنع ةينلا راضحتساب جرحتيف «قرفتي عفدلا نأل ؛لزعلا تقو ةنراقم ةين وأ «تادابعلا

 .ةاكزلا نع بحاولا لزعل ةنراقم ةين وأ يأ :لزعل (حتف) .موصلا يف ةينلا مدقتك جرحلل اعفد «لزعلا ةجاح

 [(ع) .هيف لخد بحاولا ءزجلا نأل ؛ةاكزلا هنع طقسيف هلام عيمجب وأ باصنلا لكب يأ ] :هلكب قدصت وأ

 يف طرش ةينلا :ليق نإف «هيف لحد بحاولا ءزجلا نأل ؛اهضرف طقس ةاكزلا يوني الو هلام عيمجب قدصت ول يأ

 قدصت اذإ اميف مالكلا نأل ؛تدجو دقو ةداعلا نع زاتمتل ةدابعلا لصأ ةين بحاولا نإ :انلق ؟دحوت ملو ةاكزلا

 = «نيعتلا مدع دنع اذو نيعتلا ليصحتل طرتشت امثإ ضرفلا ةينو «ىلاعت هللا اضر اممب داري ام ةقدصلاو «ريقفلا ىلع



 مئاوسلا ةقدص باب ۹۱ ةاكزلا باتك

 مئا ةقدص باب
 يسوع

 e e اق ةمئاسلا

 ولو «ناضمر يف ًاقلطم موصلا ىون اذإ امك راصو نيعتلا ىلإ ةجاح الف باصنلا اذه يف نيعتم بحاولاو -
 ولو «بحاولا لحم يقابلا نأل ؛طقست ال :فسوي يبأ دنعو ءدمحم دنع ىدؤملا ةاكز تطقس لاملا ضعبب قدصت

 كلذ ةاكز طقس ضعبلا نع هأربأ ولو ءال وأ ةاكزلا هب یون «هنع هتاكز طقس هنع هأربأف ريقف ىلع نيد هل ناك

 (صلختسمو) ١1١17/١[ :قئاقحلا زمر] .يقابلا نع ءادألا هب ىون ولو طقست ال يقابلا ةاكزو «ضعبلا

 زعأو «برعلا ىلإ تناك اهألو ص هلل لوسر باتكب ءادتقا ؛مئاوسلا ةقدصب أدب :مئاوسلا ةقدص باب

 ُتاَقَدَّصلا من :ىلاعت هلوقب ءادتقالل ؛ةقدصلاب هريبعتو ءرقبلا ىلع اهمدق اذهلف ءلبإلا اهفرشأو «يشاوملا مهلاومأ

 اهتلالدل ؛ةقدصلاب ةاكزلا تيمسو .ةاكزلا ام داري تقلطأ اذإ اهنألو ,ةاكزلا يأ ٠ ٠( :ةبوتلا) 4 نيِكاَسَمْلاَ لل

 (ره) .ىعرملا يف ةيعارلا تاناويحلا يهو ةمئاس عمج :مئاوسلا (حتف) .ةيدوبعلا يف دبعلا قدص ىلع
 يح «لسنلاو ردلا دصقل كلذ نوك اهيف طرتشي ذإ ؛ةاكزلا اهيف بجي ىلا ال «ةمئاسلا قلطمل فيرعت اذه :يتلا يهو

 ردصم حتفلاب يعرلاو .ةراحتلا ةاكز اهيف ناك ةراجتلل اهماسأ ولو «ءيش اهيف بجي مل بوكر لاو لمحلل اهماسأ ول

 (حتف) .ةمئاس نوكت ال حابملا ريغ تعر ول نح احابم ىعرملا نوك نم دب الو «هسفن ًالكلا رسكلابو «ةيشاملا تعر
 .ةاكزلا اهيف بحت الو ةمئاس نوكت ال لوحلا فصن اهفلع وأ ةنسلا لقأ تعر ولف ءفصنلا قوف ام وه :ةنسلا رثكأ يف

 «ىرحأب ضاخم تاذ تراص اهمأ نأل ؛ام تيم «ةيناثلا يف تلحدو ةنس تلمكتسا يلا يهو] :ضاخم تنب

 راغصلا لبإلا باصن يف بحاولا لعح عرشلا نأل ؛امب ديق امنإ ١١8/١([ :قئاقحلا زمر) .ةدالولا عجو ضاخملاو

 بابرأل ًاريسيت كلذ ناكو ءادعاصف ىيثلاب الإ ةيحضألا زوجت ال ذإ ؛اه ةيحضألا زاوج مدع ليلدب رابكلا نود

 نأل ؛ةميقلا قيرطب الإ روكذلا زوحت الو «ثانإلا ىوس اهيف زوجي ال ىح ثانإلا نم ًاضيأ بجاولا لعجو «يشاوملا
 رقبلا يف ةثونألا نيعت ملو «طسولا نييعتب ةنسلا تءاج دقو ءاطسو بحاولا راصف «لبإلا يف الضف دعت ةثونألا

 ؛لبإلا نم سمخلا يف ةاشلا تبحو امنإ "ةاش لبإلا نم سم لك يف" و .الضف دعت ال اهيف ةثونألا نأل ؛منغلاو

 لبإلا نم ةدحاو باجيإ الو «فارسإلل بحاولا نع هؤالخإ نكمي ال ًاريثك ًالام ناك اسمح تغلب اذإ اهنأل
 :ليق نإف .كلذ نود ام زوحي الو ءادعاصف ةيناثلا يف تنعطو ةنس اهل مت ىثنأ وأ ناك ًاركذ ةاش بجتف «فاجحإللل
 نألو ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب :انلق ؟لبإلا يف ةاشلا تبحو فيكف «هنم عون لك يف بحي نأ ةاكزلا يف لصألا

 برقت اهنأل ؛ةاشلا انبجوأف «ةكرشلا بيع ررض صقشلا باجيإ يفو ءرشعلا عبر بحاولاو ءسمح سمح نم دحاولا
 نم سمح يف ةاشلا باجيإف «نيعبرأب ضاخم تنبو مهارد ةسمخب موقت تناك اهنأل ؛سمخلا لبإلل رشعلا عبر نم

 (حتف) .ئيعملا لوقعم هنأ ال «يفيقوت هنأ ححارلا :رهنلا يف لاقو «مهاردلا نم نيتئاملا يف سمخلا باجيإك لبإلا



 لبإلا ةقدص 1۹۲ مئاوسلا ةقدص باب

 بجيو يأ ا بجو يأ يب .لبإلا نم
 ىدحإ يفو «نيعست ىلإ نوبل اتنب نيعبسو تس يفو «ةعذج نيتسو ىدحإ يفو 0

 بجيو يأ بجيو يأ بجيو يأ

 ETTI ETI TTT نا ةاش سمح لك يف مث ,نيرشعو ةئام ىلإ ناتفح نتو

 بجي يأ

 ةسمح يفو «ناتاش ةرشع يفو «ةاش سمح يف يأ :ةاش (ط) .روكذملا رادقملا نود اميف بجي يأ :هنود اميفو

 (ع«ط) .وفع نيباصنلا نيب امو «هايش عبرأ نيرشعلا يفو «هايش ثالث رشع
 ١١8/١[ :قئاقحلا زمر] .نبل تاذ نوكتو ىرحأ دلت اهمأ نأل ؛امب تيم ةثلاثلا يف تلحد ىلا يهو :نوبل

 ١١8/١[ :قئاقحلا زمر] .لمحتو بكرت نأ ال قحو «ةعبارلا يف تنعط ىلا يه رسكلاب :ةقح

 يف ذخوؤي نس ربكأ يهو «لبإلا بابرأ هفرعي اهفانسأ يف نعمل ؛اه تيم «ةسماخلا يف تنعط يلا يهو] :ةعذج

 دعبو «نس ندأ ضاخملا تنبو «ةاكزلا يف نس ىلعأ «ةمجعملا لاذلاو نيتحتفب ١١4/١([ :قئاقحلا زمر) .ةاكزلا

 يف يلا ةعبرألا نانسألاو ءاهيف ةاكزلل لحدم ال هنأل ؛اهوركذي مل لزابلاو سيدسلاو ئئلاك ءرحأ نانسأ ةعذجلا

 (نيعملا هللا حتف) .مرهلاو ربكلا ىلإ عوجر وهف داز امو ءلسنلاو ردلاو نسحلا يف لبإلا ةياف يه ءةاكزلا
 هد يلع نع درو ام الإ ةمألا تعمتحاو دك هللا لوسر بتك ترهتشاو ءراثآلا تقفتا اذه ىلع :نيرشعو ةئام

 امنإو كلذ لوقي نأ نم هقفأ هو يلع ناك :يروثلا نايفس لاق «هايش سمح لبإلا نم نيرشعو سمح يف :لاق هنأ

 :قئاقحلا نييبت] .ةاكزلا لوصأ فالح وهو ءامهنيب صقو الو «نيبحاولا نيب ةالاوم هيف نألو ؛لاحرلا طلغ نم وه

 ,وفعملا رادقملا يأ هيف ءيشال امم ةاكزلا بصن نم نيتضيرفلا نيب ام «فاقلا نكس دقو نيتحتفب صقولاو [۲

 دحأو ةئام يف هدنعف ادحاو دئازلا ناك ولو «نيرشعو ةئام دعب نيسمحو نيعبرأ ىلع باسحلا رادي :يعفاشلا لاقو

 فو «نوبل تنب نيعبرأ لك يف اذكهو «نوبل اتنبو ةقح اهيفف نيثالثو ةئام تراص اذإو «نوبل تانب ثالث نيرشعو

 نيسمح لك يقو «نوبل تنب نيعبرأ لك يفف نيرشعو ةئام ىلع لبإلا تداز اذإ" :#تفع هلوقل ؛ةقح نيسمح لك

 يعفاشلا هاور امو «ةاش سمح لك يفف نيرشعلاو ةئاملا ىلع داز ام نأ مزح نب ورمعل بتك الع هنأ :انلو «"ةقح
 تس يف بحاولا وه ام نيعبرأ يف بحاولا نإف «ةقح نيسمح يفو «نوبل تنب نيعبرأ يف انبحوأ انإف «هبج وع انلمع

 هنود امع بجاولا يفنل ثيدحلا اذه ضرعتي الو «نيعبرأو تس يف بحاولا وه ام نيسمخلا يف بحاولاو «نيثالثو

 مزح نبا ثيدح :لاق لبنح نبا نأل ؛ىلوأ انثيدحب لمعلاف «نيثيدحلا نيب عمجلا مدع انملس نئلو «هانيور امم هبجونف

 امهو ءم بلاط يبأ نب يلعو سابع نبا نع لوقنم انبهذمو ءبجاو ةدايزل تبثم هنألو ؛حيحص تاقدصلا يف

 .ةاكزلا لاحب ملعأ ناکف الما ناک هقف يلعو «ةباحصلا هقفأ

 (نيكسم) .لوأ فانئتسا اذهو نيرشعو ةئام ىلع داز ام يف ةضيرفلا فنأتست يأ :ةاش سم لك يف مث

 (ط) .اذكهو ناتاشو ناتقح نيثالثو ةئام يفو ءنيرشعو سمو ةئام يف نيقحلا عم بحت يأ :ةاش سج



 لبإلا ةقدص ۹۴۳ مئاوسلا ةقدص باب

TOE yTكيا ا دل ل  
 ثالث نيسمحح و ةئام يو «ضاخم تنبو ناتقح اهيفف .نيعبراو سم و ةئام لإ

 نيعبرأو سمح و ةئام يف يأ البإ
 0 5 مز اه 5 0 م 4 2 ۰ ھه هر هم

 ‹«ضاخ بنو قاقح ثالئ نيعبسو سهو ةئام يو ءةاش سمح لك يف مث .قاقح

 ٠ و 5 بحت يأ

 بحب يأ ر بحت ي 4
 .بارعلاك تخبلاو ,نيسمحو ةئام دعب امك ادبأ فنأتست مث «نيتئام ىلإ قاقح

 فنأتست وفع امهنيب امو

 نيثالثو ةئام تراص اذإف «نوبل تانب ثالث اهيفف ةدحاو نيرشعو ةئام ىلع تداز اذإ :يعفاشلا لاقو :نيعبرأو

 لك يفو «نوبل تنب نيعبرأ لك يف بجيف «نيسمخو نيعبرأ لك ىلع باسحلا رادي مث نوبل اتنبو ةقح اهيفف
 (صلختسم) .سايقلا فالح ىلع نيثالث يف ةقحو نيرشعو ةئام يف ناتقح :قاقح ثالث (نيكسم) .ةقح نيسم

 يف بجيف [.ناث فانئتسا اذهو نيعبسو نيسمحو ةئام ىلع داز امو ةضيرفلا فنأتست] :ةاش سم لك يف مث

 ثالث نيتسو سهو ةئام قو «ناتاشو قاقح ثالث نيتسو ةئام يفو «هاشو قاقح ثالث نيسمحو سمو ةئام

 ١١4/١[ :قئاقحلا زمر] .هايش عبرأو قاقح ثالث نيعبسو ةئام فو «هايش ثالثو قاقح

 ةسمخل ضاخم تنبو «نيسمحو ةئال قاقح ثالث [(ط) .وفع امهنيب امو «نينامثو تسو ةئام ىلإ] :ضاخم تنب

 (ط) .وفع امهنيب امو نيعستو تس و ةئام لإ :نوبل (صلختسم) .دئازلا رادقملا نيرشعو

 هنأ :لصاحلاو ءامباصن مدعل ؛نوبل تنب هيف سيل هنإف ؛لوألا فانئتسالا نع هب زرتحا :نيسمحو ةئام دعب امك

 روكذلا نأ ىلع قالطإلاو «ةطسوتملا :ةاشلاب دارملاو «قاقح عبرأو ةاش اهيف ناك نيتئاملا ىلع سمخلا تداز اذإ

 مسا هزييمم ناك اذإ ًالصأ ءاتلاب لمعتسي مل نينثالا قوف ام نإف ؛ءاتلا نع ددعلا درجت يقاني الو ءءاوس ثانإلاو

 يذلا يأ :تحبلاو «ةرورض ةدراولا صوصنلا تحت نالحديف ءامهوانتي لبإلا مسا نأل :بارعلاك تخبلاو

 بكرم مسا وهو «يمجعلاو يبرعلا نيب عمج نم لوأ هنأل ؛رصن تخب ىلإ بوسنملا يمجعلاو يبرعلا نم دلوت
 بارعلاو «تحوب برعم نبالا :تحخبلاو ءرصن ىلإ بسنف بأ هل فرعي مو هدنع دجو هنأل ؛منصلا نبا هانعم

 ىرقلاو ندملا اونطوتسا نيذلا مه برعلاو «عمجلا يف امهنيب اوقرفف «برع يسانألل لاقيو «مئاهبلل يبرع عمج
 نأل ؛ةماق نم يهو «نيتحتفب ةبرع ىلإ اوبسن مهنأ حصألاو «مهتبسن يف اوفلتحاو ءودبلا لهأ بارعألاو «ةيبرعلا

 [ ۹/۲ :قئاقحلا نييبت] .امي اشن ع ليعامسإ مهابأ
 (حتف) .ةيحضألاو ابرلاو ةاكزلا يف بارعلاك تحبلا يأ :بارعلاك



 رقبلا ةقدص ۹٤ مئاوسلا ةقدص باب

 رقبلا يف لصف
 اميفو «ةئسم وأ نيتنس وذ نسم نيعبرأ يفو «ةعيبت وأ ةنس وذ عيبت ارقب نيثالث يف

 ىثنألا يهو ۴
EOE N O : 

 نهيق ام ما مام ءافا هاما اة اةاقفاف : .... «عيبتو ةنسم نيعبس ييو «ناعيبت اهيفف نيتس ىلإ هباسحن داز

 بجي يأ اعامجإ ناتعيبت يأ نيحسلا ق ب أ نيعبرألا ىلع

 رقبلا مدقو «يئاطلاو نيكسم الم :ناحراشلا اهراتحا ىلا يهو «رقبلا ةقدص باب خسنلا ضعب فو :رقبلا يف لصف

 ؛روثلاك ضرألا قشي هنأل ؛هب يمس «قشلا نعم. نوكسلاب رقبلا نم وهو «ةميقو ةماخض لبإلا نم اهيرقل ؛منغلا ىلع
 (حتف) .ثينأتلل ال ةدحولل ءاتلاف «ةرمتلاو رمتلاك ىثنأ وأ ناك اركذ ةرقب هدحاو «سنح رقبلاو «ضرألا ريثي هنأل

 يمس «ةدحاو ةنس وذ عيبت نيثالثلا قو ءةقدص كلذ نم لقأ يف سيل «نوئالث رقبلا باصن يأ :ارقب نيثالث يف

 ربتعي الف ةراجتلل تناك اذإ امأ «ةراجتلل نكت ملو ةمئاس رقبلا ناك اذإ اذهو «تقولا اذه ىلإ همأ عبتي هنأل ؛هب

 اذإ منغلاو لبإلا كلذكو «بهذ نم الاقثم نيرشع وأ ةضف نم مهرد يئام اهتميق غلبت نأ ربتعي امنإو ءاهيف ددعلا

 ناتفلتخم ةراجتلا ةاكزو مئاوسلا ةاكزو ءاضيأ لوحلا نالوح طرتشيو ءاهتميق لب اهددع ريتعي ال ةراجتلل تناك

 تقو نم لوحلا لوأ ربتعإ ةمئاس اهلعح مث ةراجتلل اهارتشا ولف ءرخآلا ىلع امهدحأ لوح نبي الف ءاببسو اردق

 عيبت الازه نيثالث يف دحوي مل نإ يعي «ناك نإ اهطسو وأ بحت اهلضفأ لازا يأ فاجعلا يفو «موسلل لعجلا

 (هريغو حتف) .وه بجيف دحو نإو ءاهلضفأ بجو هيواسي ام وأ طسو
 اهل تناك نإف «ةراجتلل نكت مل اذإ اذهو ءاريخم ناك اذلف منغلا يف اذكو ءءاوس ىثنألاو ركذلا :ةعيبت وأ ةنس وذ

 (هريغو نيكسم) .طرش لوحلا نالوحو ةمئاس اهفوكو «نيثالث نم لقأ يف ءيش الو ءاباصن اهتميق غلبت نأ ربتعي

 طسولا عيبتلا ةميق تناك نإف ءطسو نسم ةميق ىلإو ءطسو عيبت ةميق ىلإ رظني نأب اهردقب فاجعلا يفو :نسم
 ةميق تناك ول ىح «لضفلا يف اهيلي يذلا عبرو اهلضفأ يواست ةنسم بحت نيسمح طسولا ةنسملا ةميقو نيعبرأ

 .افاجع اهلك تناك اذإ اذه «نيثالثو ةسمح يواست ةنسم بحت نيرشع لضفلا يف اهيلي يذلاو نيثالث اهلضفأ

 (ع) .ةثلاثلا يف نعطو نيتنس لمك يذلا يأ :نيتنس وذ (نيكسم)
 رشع عابرأ ةثالث ةثالثلا فو «ةنسم رشع فصن نينثالا يفو «ةنسم رشع عبر دحاولا يفف «نيعبرألا يأ ] :هباسحب
 ةفينح يبأ نع ةلأسملا هذه يفو «نيعبرألل نوكي نأ لمتحيو ءدئازلل نوكي نأ لمتحي هباسح يف ريمضلا [(ط) .ةنسم

 رشع فصن نيعبرأو نينثا يفو «ةنسم رشع عبر دحاولا يفف «نيتس ىلإ هباسحب داز اميف :لوألا :تاياور ةثالث

 نأل ؛مامإلا نع ةياورلا رهاظ وهو «نتملا يف روكذملا وهو ءاذكهو ءةنسم رشع عابرأ ةثالث نيعبرأو ةثالث يقو «ةنسم

 ءيش ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور :ةيناثلاو ءلصألا ةياور هذهو ءانه صن الو «سايقلا فالخب ا عمل وقفل

 - «نيتس غلبت ىح ةدايزلا يف ءيش ال هنأ :ةثلاثلاو «عيبت ثلث وأ ةنسم عبرو ةنسم اهيفف «نيسم غلبت ىح ةدايزلا يف



 رقبلا ةقدص ١6 مئاوسلا ةقدص باب

 .رقبلاك سوماجاو ةنسم ىلإ عيبت نم رشع لكب ريغتي ضرفلاف «ناتنسم نينامث يفو

 "نيل ضاق ألا قل ليج انااا ی ی ف ندع هو ةاكل هود هرقل ا وو ف يؤم نو آهو رک

 ركذو «ذحأن هبو :ديعس لاقو «لاوقألا لدعأ دسأ ةياور :"طيحلا" فو «نيتس ىلإ نيعبرأ نيب اع هرسفو

 ام دعب الع هب عمتجي ل هنأل ؛تباث ريغ هدو ذاعم ثيدح :يعليزلا لاق نكل ءامهوق ىلع ىوتفلا نأ يباجيبسإلا

 ؛يأرلاب زوجي ال ةاكزلا نع لاملا ءالحإ نأ :ههجوو «ىلوألا ةياورلا فنصملا راتخاو «حيحصلا يف نميلا ىلإ هثعب

 «لام لك لوانتي هرهاظ ٠١( «۲؛:حراعملا) (ٍموُرْحَمْلاَو ٍلْئاَّسلِل موُنْعَم ىح ْمِهِلاَوْمَأ يف َنيِذَّلاَو :ىلاعت هلوق نأل
 (حتف) .بحاولا نع هؤالخإ زوحي الف
 (ع) .ةنسمو ناعيبت ةئام يفو «ةعبتأ ثالث نيعست يفو :ناتنسم

 ىلع مسقي رقبلا ددع نأ لصاحلا [.امهوانتي رقبلا نأل ؛ابرلاو ةيحضألاو ةاكزلا بوحو يفإ :خلإ ضرفلاف

 دحاو جراخلا نم صقني ةرشع ةمسقلا نم لضف نإف «تاعيبتلا نم بجاولا ددع جراخلاف ماقتسا نإف «نيثالث

 نم انصقنف ةرشع يقبو اعبرأ جّرخ نيثالث ىلع هانمسقف نيثالثو ةئام ددعلا ناك :ًالثم «هناكم ةنسم ذحؤيو

 ماقتسا نإف الوأ نيعبرأ ىلع ددعلا مسقي وأ «ةنسمو ةعبتأ ةثالث هيف بحاولاف «ةنسم هناكم انذحأو ادحاو عبرألا

 ناك اذإ امك هناكم ناعيبت دازيو دحاو جراخلا نم صقني نورشع يقب نإو «تانسملا نم بحاولا ددع جراخلاف

 انذخأو ًادحاو جراخلا نم انصقنف «نورشع ىقبيو ةثالث جراخلاف نيعبرألا ىلع مسقيو نيعبرأو ةئام ددعلا

 ددعلا متي ثيحب تانسملاو تاعيبتلا يف صقنيو دازي رشع يقب ولو «ناعيبتو ناتنسم هيف بجاولاف نيعيبت هناكم

 :الثم «جراخلا ردقب تانسمو تاعيبت هيف بجاولاف اعم نيعبرأو نيثالث ىلع ميقتسي ددع ناك نإو ءرسك الب

 ةثالث جرخي نيعبرأ ىلع مسق ولو تاعيبتلا رادقم وهو ةعبرأ جرخي نيثالث ىلع مسق ولو «نورشعو ةئام ددعلا

 (يشح) .تانسملا ددع وهو

 (ع) .اذه ىلع سقو ءتانسم ثالث وأ ةعبتأ ةعبرأ نيرشعو ةئام يفو «عيبتو ةنسم ةرشعو ةئام يف :الثم : ةنسم

 يف دعي ال امهريغو منغو رقب يشحوو ةيلهأو ةيشحو نم ادلوتم ولو شيمؤاك برعم] :رقبلاك سوماجلاو

 نأ مهوي هنأل ؛ديحب سيل اذه [(ط) .امهو انيترقبلا نأل ؛اوبرلاو ةيحضألاو ةاكزلا بوحو يف] [(حتف) .باصنلا
 نأب رحبلا يف باحأو «ىلوأ ناكل رقبلا نم عون سوماجلاو :فنصملا لاق ولف ءكلذك سيلو رقبلا ريغ سوماجلا

 ماهوأ نأل ؛سوماج محل لكأف رقب محل لكأي ال فلح اذإ ثنحي ال اذهلو «هيبشتلا ةحصل فاك فرعلا يف رياغتلا

 رقبلا باصن هب لمكيو ةاكزلا بوجو يف رقبلاك سوماحلا مكح نأ نعملاو «هتلقل انرايد يف هيلإ فرصنت ال سانلا

 (حتف) .ىلعألا ندأو ندألا ىلعأ ذخؤي ءاوتسالا دنعو ءامهبلغأ نم ةاكزلا ذخؤتو



 منغلا ةقدص ١5 مئاوسلا ةقدص باب

 «ثالث ةدحاوو نيتئام فو «ناتاش نيرشعو ىدحإو ةئام يفو ءةاش ةاش نيعبرأ يف
 هایش ثالث ةمئاس

 ماك زا ينلا ذخؤيو ,نأضلاك زعملاو «ةاش ةئام لك يف مث «عبرأ ةئام عبرأ يفو

 «بلاط لكل ةمينغ تناكف ؛عافدلل ةلآ اه سيل هنأل ؛كلذب تيم «نأضلاو زعملا لمشي وه :منغلا يف لصف

 (حتف) .أطح نأضلاب اهايإ مهصيصختو ةمنغ :ةماعلا لوقو ءاهظفل نم اهل دحاو ال «ةثنؤم سنح مسا يهو

 .بجت يأ فوذحم لعف لعاف هنأ ىلع عفر ةيناثلاو زييمتلا ىلع بصن ىلوألا ةاشلاف «ةدحاو ةاش بحت يأ :ةاش
 يعاسلا دارأ ول يح «نيرشعلاو ةئاملا يف بحت ةاشلا نأ ىلع اذه هبن :نيرشعو ىدحإو ةئام يف (ع«ط)

 يف اولاقو ءاباصن لكلا راص كلملا داحتاب هنأل ؛كلذ هل نكي مل ةاش اهنم نيعبرأ لك ىلع ذحأي نأو اهقيرفت
 ذأ نانغ اك رش تناك ماو هح ىلع اهم لك بيم رسمي :ةراحتلا لاومأو ةتاسلا يق نيطيلخلا
 كلما داحتا طرتشي :دمحمو مامإلا لاقو «فلتحا وأ امهاعرم دحتا «هريغ وأ ثرإلاب كلم ةكرش وأ ؛ةضوافم

 (حتف) .طرتشي ال فسوي وبأو
 (ع٬ط) .وفع هلبق ام نيبو هنيب يذلاو «هايش ثالث بحت يأ :ثالث (ط) .وفع امهنيب امو ناتاش بحت يأ :ناتاش

 ىلإ ةاش ةئام لك يف بحت ةئام عبرأ تغلب ام دعب :لك يف مث (ط) .وفع امهنيب امو ةايش عبرأ بحت يأ ٌعبرأ

 (عءط) .عامجإلا دقعنا هيلعو هند ركب يأ بتكو لو هللا لوسر بتك رهتشا اذهب «ةيامن ريغ

 ,رعشلا تاوذ نم ةاشلا يأ ىثنألل مسا رجات عمج رجتك زعام عمج اهحتفو نيعلا ناكسإب زعملاو] :نأضلاك زعملاو
 «ركذلل مسا نأضلاو «فوصلا تاوذ نم بكار عمج بكرك نئاض عمج نأّضلاو (حتف) .سيت :ركذلل لاقيو

 :هلوقو «ةجعنلاو يبظلا نم دلوتملا اذكو [(حتف) .بحاولا ءادأ يف ال باصنلا ليمكت يف نأضلاك يأ ىثنألل ةجعنلاو
 لمكتف ءادحاو اسنح اناكف امه لماش وهو «منغلاو ةاش مساب درو صنلا نأل ؛باصنلا ليمكت يف يأ نأضلاك

 .رخآلاب امهدحأ باصن

 زعملا يدؤي نأ هل زوجي ال نأضلل ةبلغلاو زعملاو نأضلا نم نيعبرأ هل ناك نم نإف بحاولا ءادأ يف نأضلاك زعملا سيلو

 دنعو ءاندنع مألل ةربعلا ةجعنلاو يظلا نم دلوتملا يفو ءءاش امهيأ نم يدؤيف ايوتسا اذإ امأ «ةميقلا قيرطب الإ

 هنيبو اننيب فالخلا ةرمثو ,حيحصلا وهو بسنلا يف ربتعم ريغ مألا فرش نإف «بسنلا يف امك بألل ةربعلا :يعفاشلا

 (صلختسم «حتف) .باصنلا ليمكتو ةاكزلا بوجو يف رهظت اذكو «هل افالح اندنع دلوتملاب ةيحضألا زاوج يف رهظت
 ١٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةيناثلا يف نعطو ةنس هل مت ام وهو :ينثلا ذخؤيو



 منغلا ةقدص ۹۷ مئاوسلا ةقدص باب

 1 ل141 O او وسل طرا ن0 لل نا ريمجلاو لاغبلاو ليخلا يف ءيش الو ,عاذجلا ال
 ذخوي

 رثكأ هيلع ىتأ ام نأضلا نم عذجلاو «زعملا وأ نأضلا ةاكز ناك ءاوس اقلطم عذجلا ذحوي ال يأ :عذجلا ال

 هل مت ام زعملا نم عذجلا نأ :يرهزألا نع اولقنو «نينس عبرأ هل مت ام لبإلا نمو «ةنس هل مت ام رقبلا نمو «ةنسلا

 عذجلا انقح امنإ" :الكلع هلوقل ؛عذجلا ذحؤي هنأ :امطوق وهو ةفينح يبأ نع يورو «ةيلأ هل ام نأضلاو «ةنس

 ةعيبتلاو عيبتلا نأ ىرت الأ «ةاكزلا باب نم قيضأ ةيحضألا باب نأ عم ةاكزلا اذكف ةيحضألا هب ىدأتي هنألو ؛"نينلاو

 يف ذحوي ال" :اعوفرمو افوقوم هو يلع ثيدح ةياورلا رهاظ هجوو «ةاكزلا يق زوجيو ةيحضألا يف امهدحأ زوج ال
 :الكلع هلوق وهو اصن فرع ةيحضألا زاوجو ءراغصلا نم عذجلاو طسولا وه بجاولا نألو ؛"ادعاصف يشل الإ ةاكزلا

 (صلختسم «حتف) .لبإلا نم عذجلا خلإ "انقح امنإ" :هايور امج دارملاو "نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن"

 ذإ ؛ةمئاسلا :ليخلاب دارملاو ءال وأ اطولخم مئاوسلا يف اثانإ وأ اروكذ تناك ءاوس اقلطم :ليخلا يف ءيش الو

 مدعو «لبإلاو منغلاك هل دحاو ال نيزاربلاو بارعلل عمج مسا وه «ءاليخلا نم قتشم وهو ءاهل دوقعم بابلا

 هيلع قفتم « ةقدص همالغو هسرف يف ملسملا ىلع سيل" :اككلع هلوقل ؛ىوتفلل راتخملا وهو امهلوق هيف ةاكزلا

 رقبلا :ةخنلاو ءريمحلا :ةعسكلاو (ليخلا :ةهبجلاو "ةحخنلاو ةعسكلاو ةهبحلا ةقدص نع مكل توفع" :3#ع هلوقو

 رايخلاب اهبحاصف اهثانإو اهروكذ طلتخاو ةمئاس ليخلا تناك اذإ :ةفينح يبأ دنعو «فنصملا ذخأ هبو «لماوعلا

 ءرفز لوق وهو مهارد ةسمح مهرد يلام لك نم ىطعأو اهمّوق ءاش نإو ءارانيد سرف لك نم ىطعأ ءاش نإ
 :هنع ةياور يفو ءاهيف ةاكز ال تادرفنم اثانإ تناك اذإ اذكو «مامإلا دنع اهيف ةاكز ال ادرفنم اروكذ تناك نإو

 ةمئاس سرف لك يف" :التقع هلوق هلو ءروكذلا فالخب «راعتسملا لحفلاب لسانتلا ناكمإل ؛ثانإلا يف بحت اهنأ

 (صلختسم «نيكسم) .ةمدخلا ديبعو يزاغلا سرف :هايور ام ليوأتو «"مهارد ةرشع وأ رانيد
 ةراجتلا ثيح نم امأو "ءىش امهيف ىلع لزني مل" 4# هلوقل ؛ًاعامجإ موسلا ثيح نم :ريمحلاو لاغبلاو

 «ريعلا وهو راح عمج حتفلاب ريمحلاو «سرفلاو رامحلا نيب دلوتي ام وهو لغب عمج رسكلاب لاغبلاو «ةاكزلا امهيفف
 نأ لبق ةقانلا دلو «ليصف عمج ءافلا مضب نالصفلاو «نيتحتفب لمح عمج اهرسكب :ليقو ءءاحلا مضب نالمحلاو

 ءرسكلاب لجع عمج :ليقو ؛ميحلا ديدشتو نيعلا رسكب لوجع عمج ليجاجعلاو «ىلوألا ةنسلا يف يأ ضاخم نبا ريصي
 :ليقف ءراغص قبت مل لوحلا دعبو «لوحلا يضم نودب بحت ال ةاكزلا نأل ؛ةلكشم اُهِإف ةلأسملا ةروص يف اوملكتو

 دالوألا تيقبو تاهمألا تتام مث ءأدالوأ تدلوف رهشأ ةتس تضمف تاهمأ اه تناك راغصلا نأ ةلأسملا ةروص

 ام اهيف انبجوأ ول انإ ءفسوي وبأ لاقف ؟ال وأ اهيف ةاكزلا بحب له راغص يهو اهيلع لوحلا متو باصنلا ردق

 ةدحاو انبحوأف «ءارقفلاب انررضأ ةاش اهيف انبجوأ ولو «لاومألا بابرأب انفجحأ رفز لاق امك ناسملا يف بحي
 «نسلا طاقسإ كلذكف هطاقسإ يف ال بحاولا فيفخت يف رثأ امك فصولا ناصقن نإف ليزاهملاب الالدتسا اهنم

 < «كلذ يف سايقلل لخدم الف ةبترم انانسأ ةاكزلل بحوأ صنلا نأل ؛اهيف ءيش ال نأ ةفينح يبأ لوق حيحصلاو



 منغلا ةقدص ۹۸ مئاوسلا ةقدص باب

 ‹بوجولا دعب كلاهلاو وفعلاو ةفولعلاو لماوعلاو ليحاجعلاو نالصفلاو نالمحلاو

 De E امود وأ لضفلا ذحأو اهنم ىلعأ عفد دحوي ملو نس بجو ولو

 عفد يعاسلا نم 2 نسلا تاذ يعاسلا ىلإ كلاملا هيشاوم يف نس تاذ يأ

 ام اهيف بحي :الوأ لوقي ناكو «دمحم لوق وهو ةفينح يبأ لاوقأ رحآ اذهو ءراغصلا يف دوقفم نانسألا هذهو =
 ؛يعفاشلاو فسوي يبأ لوق وهو اهنم ةدحاو اهيف بجي :لاقو عحر مث كلامو رفز لوق وهو رابكلا يف بحي
 ةاش اهيف :لاقف ؟المح نيعبرأ كلم نم يف لوقت ام :تلقف ةفينح يبأ ىلع تلحد :لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو

 ءاهنم ةدحاو ذحؤت نكلو ءال :لاق مث ةعاس لمأتف ءاهعيمج وأ اهرثكأ ىلع ةاشلا ةميق يأت ار :تلقف ةنس

 ذخأ ثيح هبقانم نم اذه دعف «ءيش اهيف بحي ال نذإ ءال :لاق مث ةعاس لمأتف ةاكزلا يف لمحلا ذخؤيو :تلقف

 (حتف) .ءيش اهنم عضي مل و دهتحب هليواقأ نم لوق لكب
 نأ لبق ةقانلا دلو وهو ءليصف عمج :نالصفلاو (ط) .ىلوألا ةنسلا يف نأضلا دلو وهو لمح عمج :نالمحلاو

 لمع «ءاملا يقسو ةئارحلاك وزغلاو لمحلاو لمعلل تادعملا يأ لماوعلا يف الو يأ :لماوعلاو (ط) .لوحلا متي

 حتفب [(ط) .رثكأ وأ لوحلا فصن اهبحاص اهفلعي يلا يهو] :ةفولعلاو (صلختسم «حتف) .لمعي مل مأ اهيلع
 :ىلاعت هلوقك تامومعلل اهيف ةاكزلا بحب :كلام لاقو ءءاوس عمجلاو دحاولا ءاهريغو منغلا نم فلعي ام نيعلا

 ةريثملا يف سيل" :ةتلع لاقو «"ةقدص لماوعلا يف سيل" :اكتع هلوق انلو «0٠0:ةبوتلا) (ةَقَدَص ْمهلاَوْمَأ نم ذْح
 يف دحوي ملو «ةراجتلل دادعإلا وأ لسنلاو ردلل ةماسإلا ءامنلا ليلدو «يمانلا لاملا وه ببسلا نألو «"ةقدص

 (صلختسم «حتف) .ئيعم ءامنلا دحجوي ملف ةفولعلا يف ةنوؤملا رثكتو «لماوعلا
 لاقو ا «باصنلا نع لضافلا يأ [(ط) .نيباصنلا نيب ام وهو وفعلا يف الو يأ ]| :وفعلا

 نوعبرأ كلهف «منغلا هه نوفاك هل ناك نم رهط قولا ةرفو ايه فلا هيباتعتلا فا :رفزو دمحم

 0 ؛ةاش ةميق فصن بحت رفزو دمحم دنعو ءامهدنع ةاش اهيف بحت

 يف ءيش الو «ةاش لبإلا نم سمخ يف" :التلع هلوق امو ءرهظأ وفعلا يف لومتلا نعم لب «ءاوس ىيعملا اذه يف
 (صلختسم «حتف) .ةدايزلا يف بوحولا مدع ىلع صن اذهو «"ةرشع نوكت يح ةدايزلا

 كلاما يف ءيش ال يأ هلبق ام ىلع فطع رجلاب [(ط) .هردقب طقسي ضعبلا كاله ٍفو] :بوجولا دعب كلاهلاو
 هردقب طقسي ضعبلا كاله يف كلذكو ءاقافتا كلاهلا يق ءيش ال بوحولا لبق هنأل ؛هب ديقو «ةاكزلا بوجو دعب
 دعبو بوحولا دعب ةنطابلا لاومألا تكله اذإ هانعم ءءادألا نم نكمتلا دعب كله اذإ طقسي ال :يعفاشلا لاقو

 هحجوتم ءادألاب بلطلا نأل ؛رطفلا ةقدصك لاملا كالمب طقست الف لام قح اهنأل ؛ةاكزلا طقست ال ءادألا نم نكمتلا

 نوكي الف مامإلا ىلإ اهيف ذخألا نأل ؛ةمئاسلا يهو ةرهاظلا لاومألا فالخب ءاظرفم ريخأتلاب نوكيف «لاحلا يف هيلع

 ةردقلا ردو سيلا هقضب ناك ىه هيضاولا نأ اننعلصألاو نفض هفتمو لطب رل قع بلطي لل ام اطيرفت
 ةقدصك ةنكمملا ةردقب بحاولا امأو «ةفصلا كلتب الإ ىقبي ال ةفصب بحو م قحلا نأل ؛بجاولا ماودل طرش

 (حتف) .رطفلا ةقدص بجتف «باصنلا كله اذإ ةاكزلا بحت ال اذهلف ءبحاولا ماودل ةردقلا ماود طرتشي الف رطفلا



 منغلا ةقدص ١6 مئاوسلا ةقدص باب

 باصن سنج نم دافتسم مضيو .طسولا ذحخ يو ,ةميقلا عفد وأ «لضفلا درو
 دافتسم وه ام يأ بجي ام سنج نم ةاكزلا يف

 (نيكسم) .هيلإ نوبل تنب ةميق لضف ىطعأو ضاخم تنب عفد نوبل تنب تبحو نإف «يعاسلا ىلإ :لضفلا درو
 رقبلا يف ماكحألا هذهو ءصوصنملا ريغ ءادأ زوجي ال :يعفاشلا لاقو هيلع بحو ام ةميق يأ ] :ةميقلا عفد وأ

 ايادهلاو اياحضلا فالخب «رذنلاو رطفلا ةقدصو تارافكلاو رشعلاو ةاكزلا يف يأ [(نيكسم) .ءاوس لبإلاو

 .اعامجإ ءادألا موي ربتعت مئاوسلا يفو ءءادألا موي امهدنعو «هدنع بوحولا موي ةميقلا ربتعتو «قتعلاو
 تس يفو ةاش ةاش نيعبرأ يف :الكلع هلوقل ؛اهلك ءايشألا هذه يف صوصنملا ريغ ءادأ زوجي ال :يعفاشلا لاقو

 لحم قلعت ةبرق امنألو ؛ليلعتلاب صنلا لاطبإ زوجي الف ءصوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ نوبل تنب لبإلا نم نيثالثو
 لصحي كلذو ءامهريغو رشعلاو ةاكزلا يف ءارقفلا ةلح دس دوصقملا نأ :انلو ءاياحضلاو ايادحلاك هريغب ىدأتت الف

 ةقارإلاب امهيف ةبرقلا نأل ؛اياحضلاو ايادملا فالخب «نييعتلل ال ردقلا نايبل اهوحنو ةاشلاب دييقتلاو «ناك لام يأب

 «قرلا يفنو كلملا فالتإ هيف ةبرقلا نيعم نإف «قاتعإلا اذكو «موقتيف لوقعم اذهو ,موقتي الف ةلوقعم ريغ يهو

 عفد ول يح اقافتا عقو ةميقلا عفدو «ندألاو ىلعألا عفد زاوحب نسلا دوحو مدع طارتش تاو ءاضيأ موقتي ال وهو

 يعاسلا ربجيو ءلاملا برل كلذ يف رايخلاو «يعفاشلل اال ادن راج بخ اولا ىتنلا دوحو عم ءايشألا هذه دحأ

 (حتف «ئيع) .يعاسلا ىلع هيف رابحإ الو ةدايزلل ءارش هنأل ؛لضفلا بلطو اهنم ىلعأ عفد اذإ الإ لوبقلا ىلع
 لاومأ تارزخ نم ذحأت ال" :كفع هلوقو «ةعامجلا هاور ,””مهلاومأ مئاركو مكايإ" :#ج هلوقل :طسولا ذخؤيو

 لاملا رايخ يعاسلا ذحأي ال هنأ لصاحلاو ءاهطاسوأ نم يأ "مهلاومأ يشاوح نم ذحو" ءاهمئارك يأ "سانلا

 ىدأتت الف ةاكز اهنأل ؛اهرك اهذحأي الف ةاكزلا ءادأ نع عنتما اذإ لاملا برو «ريقفلا بناحل ارظن هتلاذر الو

 .اهرك اهذحأي يعفاشلا دنعو «هسفنب يدؤيل سبحلاب ربحي نكل «هرايتحا نودب
 ذحؤت :يعفاشلا دنعو ءاندنع ثلثلا نم ربتعت ٍلئئيحف يصوي نأ الإ هتكرت نم ذحؤت ال ةاكزلا هيلع نم تام :ةمتت

 (حتف «يیع) .هتک رت نم
 ادلو ناك ءاوس ءاقلطم هيلإ مض هسنج نم وه ام لوح ا ءانثأ يف دافتساف باصن هل ناك نم يأ :دافتسم مضيو

 نإ :يعفاشلا لاقو ءاقافتا مضي ال هسنح نم نكي مل نإو «ةبحلاو ثرالاك 0 نإو احبر وأ

 دجو نإو «باصنلا ىلإ همض يف نالوق هلف احبر ناك نإو ءادحاو الوق هسنح نم هدنع ام ىلإ مضي ضي ادلو دافتسملا ناك

 ءانثأ يف دافتسملا نأ نعمل ةلأسم لصاحو «نالوق هلف هسنج نم باصن هدنعو هسمخ ىدأو ندعملا نم ةضف وأ ابهذ

 .قباسلا باصنلا لوحب لكلل ىكزي لب رخآ لوح هل درفني الو هيلإ مضي باصنلا سنج نم لوحلا
 انلو «يشاوملا ريغ يف مضي :دمحأو كلام دنعو ءرخآ لوحب لب باصنلا لوحب دافتسملا ىكزي ال :يعفاشلا لاقو

 سأر ءيحي يح هيف ةاكز الف كلذ دعب ثدح امف ءمكلاومأ ةاكز هيف نودوت ًارهش ةنسلا نم نإ" :كتف هلوق
 حابرألاو دالوألا امأو «ةنسلا سأر ءيجب دنع ثداحلا يف ةاكزلا بحت نأ يضتقي اذهو «يذمرتلا هاور ؛"رهشلا

 (نيكسم) .حابرألا يف يعفاشلا لوق يف الإ عامجإلاب مضتف



 منغلا ةقدص "0 مئاوسلا ةقدص باب

 وذ لّجع ولو «ىرخأ ذخؤي مل ةاغب ةاكزلاو رشعلاو 6 ذحأ ولو «هيلإ
 لوحلا ىلع ةاكزلا مدق 202 ىرعأ ةرم تاشلا
 .حص بصنل و أ نينسل باصن

 اهيف معدقتلا دحاو باصن نم لجع ةدودعم نينس ةاكز

 (ع.ط) .ثرإ وأ ةبي ولو لوحلا ءانثأ يف هنم ديفتسا يذلا باصنلا ىلإ يأ :هيلإ

 ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدلب ىلع اوبلغتو مامإلا ةعاط نع اوجرخ نيذلا مهو غاب عمج :ةاغب

 مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ :ليقو ءوني مل وأ قدصتلا ىون ءاوس اقلطم ىرحأ ةرم يأ ] :ىرخأ دخؤي م

 ثيح هورشعف وه مهب رم اذإ ام فالخب «ةيامحلاب ةيابحلاو ,مهمحي مل مامإلا نأل [(نيكسم) .ال الإو هنع طقس

 هيف يمذلاو «مامإلا نم ال مهيلع رم ثيح هتهج نم ريصقتلا نأل ندا لهآ لغ ر اذإ نا زا

 اذإ :ليقو ءال جارخلا يف ليقو «ىلاعت هللا نيبو مهنيب اميف اهوديعي نأب نوتفي ايناث مهنم ذحؤي مل اذإ مث ءملسملاك

 نم ذحؤي ام اذه ىلعو «ءارقف نونوكي تاعبتلا نم مهيلع ام اوبسوح ول مهنأل ؛هتأزجأ مهيلع ةقدصلا عفدلاب ىون

 [7١؟١/7 :قئاقحلا زمر] .ىون امع زاح مهيلع قدصتلا عفدلاب ىون اذإ تارداصملاو ةملظلا تايابج ف لحرلا

 هيتفنو «ةيامحلا مدعل ةاكزلا هنم مامإلا ذحأي ال انيلإ جرح مث «نينس اهيف ماقأو برحلا راد يف يبرحلا ملسأ :ةمتت

 مارحلا لاملاب لالحلا لاملا ىكز .بوحولا طرش وهو هغلبي مل باطنخلا نأل ؛الف الإو اموحوب املاع ناك نإ اهئادأب

 مودقب هرشبي نم وأ ةروكابلا هيلإ ىدهي نمل وأ هبراقأ نايبص ىلإ عفدي ام يف ةاكزلا ىون ءازحإلا يف فلتحا

 (حتف) .زوجي هرحأتسي مل اذإ بتكملا يف ملعملا وأ هقي

 باصنلا نأل ؛ليجعتلا زاج بصن ةاكز وأ نينسل ةاكز مدق ول مات باصن هل ناك نم يأ :باصن وذ لجع ولو

 باصنلا نم لقأ كلم وأ ءالصأ اباصن كلمي مل ول هنأل ؛"باصن وذ" :هلوقب ديقو «هل عبت دئازلاو ءلصألا وه لوألا

 اهفإف «تقولا لبق ةالصلاك راصف «بوحولا ببس دوحو لبق ءادألا عوقول ؛بصنل الو لوحلا ال اهميدقت هل زوجي ال
 (هريغو حتف) .نينسلا يف يعفاشللو ءليجعتلا يف كلامل ًافالخ ءاذه اذك «تقولا لبق اضرف عقت ال
 (ع) .ناك باصن يأ نم دحاو :باصن

 (نيكسم) .منغلاو بهذلاو ةضفلاك ةددعتم :بصنل وأ



 لاملا ةاكز باب ۲۰۹ ۃاکزلا باتک

 لاملا ةاكز باب

 لك يف مث ةينآ وأ الح وأ اربت ولو رشعلا عبر ارانيد نيرشعو مهرد يتئام يف بحي
 بهذلا باصن وهو ةضفلا باصن يهو

 لاملا [(ع) .ىضم اميف ركذ اهمكح نأل ؛مئاوسلا ريغ لاملاب دارأو ءاهماكحأ نايب يف يأ ] :لاملا ةاكز باب

 أل ؛مئاوسلا تحرخف "مكلاومأ رشع عبر اوتاه" :اككلع هلوق يف دوهعملل هيف ماللاو ءرخديو لومتي امل مسا

 امهنأل ؛ضورعلا ىلع نيدقنلا مدقو ءدافتسملاك امهنأل ؛رشعلاو زاكرلا سمح ىلع اهمدقو «هب ةردقم ريغ اهتاكز

 (حتف) د هللا لوسر بتكب ءادتقا بهذلا ىلع ةضفلا مدقو «ميقلا ةفرعم يف لاومألا رئاسل نالصأ

 نيعبرأ ل ل قاوأ سمح نود ام يف سيل" :ناخيشلا هج رخأ امل :خا مهرد يتئام

 باصن وهو "ةقدص ًارانيد نيرشع نم لقأ ف سيل" :## هلوقو ر ينام را قاوأ سمخف ءامهرد

 (ييع) ٠ "رانيد فصن ارانید نيرشع ٍقو «رشعلا عبر ةقرلا يف" :اكتقع هلوقل ؛"رشعلا عبر" 0 «بهذلا

 (E) > .رانيد فصن ًارانيد نيرشع يفو «مهارد سم مهرد ٍيئام يفف «نيعبرأ نم دحاولا ءزحلا ي أ :رشعلا عبر

 (ع.ط) .ةضفلا وأ بهذلا نم بورضم ريغ ندعملا نم ةذوحأملا ةعطقلا وهو :اربت 4

 :يعفاشلا لاقو Cm فحصملاو فيسلا ةيلحو ليخلا يلح اذكو :خلإ لو

E؛"ةاكز يلحلا يف سيل" :لاق تع هنأ هو رباح ىور ال ؛لاحرلل ةضفلا متاحو  

 ناتكسم اهتنبا دي ينو 5 يبلا 0 ةأرما نأ :انلو «ةلذبلا بايثب هبشأف «مانب سيلو حابم يف لذتبم هنألو

 ةمايقلا موي اممب هللا كروسي نأ كرسيأ" :لاق "ال" :تلاق "؟اذه ةاكز نيطعتأ" :ككفع لاقف «بهذ نم ناتظيلغ

 :لاق "ال" :تلاقف "؟نقاكز نيدوتأ" :اهل لاقف تاختف يجف ةشئاع يدي يف تع ىأرو «"ران نم نيراوسب

 زوجي الف يلحلا لوانتي (٠؛:ةبوتلا) «(ةّضِفْلاَو َبّهذلا ني َنيِذَلَوط :ىلاعت هلوق مومعو «"رانلا نم كبسح"

 "مانب سيلو حابم يف لذتبم" :هلوقو ءهل لصأ ال يا لاق رباج ثيدح نم هاور امو «يأرلاب هجارخإ

 ناك نإ امك لامعتسالاب امقاكز طقست الو «ءامنلا ةقيقح ةقيقح امهيف طرتشي ال ةضفلاو بهذلا نيع نأل ؛هعفني ال

 تناك ولو رشعلا عبر بهذلاو ةضفلا باصن يف نأ لصاحلاو ءاعامجإ ةاكزلا هيف بحت داتعملا نم رثكأ ةأرملا يلح

 الاقثم نيرشع لك نمو «مهارد ةسمخ مهرد يئام لك نم ذح :ءأو ذاعم ىلإ بتك التل يبنلا نأل ااا

 (ع) .هريغو قيربإلاك تيبلا يناوأ نم :ةينآ (صلحتسم «حتف) .لاقثم فصن

 نم ريناند ةعبرأو قرولا نم امهرد نوعبرأ وهو «باصن سمح لك يف يأ ءاخلا مضب] :هباسحب سمح لك يف
 يف بجي هرشع عبر بهذلاو ةضفلا نم باصنلا لك يف بجي هنأ امك نعي «باصنلا لك باسحب يأ [(ع) .بهذلا

 - ةسمخ نم لقأ دئازلا ناك اذإ ءيش بجي الو «باصنلا سمح دئازلا نوكي نأ طرشب ًاضيأ رشعلا عبر هيلع دئازلا



 ةربتعملا نازوألا ۰۲ لاما ةاكز باب

 ةرشعلا نوكي نأ وهو «ةعبس نزو مهاردلا يفو ءآبوحوو ءادأ اممنزو ربتعملاو
 رابتعالا كلذ يأ اهيف ربتعملا يأ امهتميق ال ةضفلاو بهذلا باصنلا غولب يف

 1 ل .هسكع ال قرو قرولا بلاغو «ليقاثم ةعبس نزو اهنم
 مهاردلا نم يأ

 يف بحت ال امههرد نيثالثو ةعست ىلإ نامهرد وأ مهرد رادقملا اذه ىلع داز ولف «ناتئام ةضفلا باصن :الثم =

 بهذلا باصن اذكو «ةدئازلا هذه مهرد هيف بجي باصنلا سمح وهو امهرد نوعبرأ داز اذإو «ءيش هدنع ةدايزلا

 سمح وهو ليقاثم ةعبرأ داز اذإف ءءيش هيف بجي ال ةثالث وأ نالاقثم وأ لاقثم هيلع داز ولف ءالاقثم نورشع
 نينامث يواسي ليقاثم ةعبرأو ءاطاريق نورشع لاقثملا نأل ؛ناطاريق وهو ءرشعلا عبر ةعبرألا هذه يف بجي باصنلا
 يف البلع هلوقل ؛بهذلاو ةضفلا يف هدنع وفع سمخلا ىلإ سمخلا نيب ام اذكهو «ناطاريق هرشع عبرو «اطاريق

 نيعيرألا نود ام ق سبيل " :مزح نبا ورمع ثيدح يف هلوقو "ايش روسكلا نم ذحأت ال" :هقؤ ذاعم ثيدح

 يف بجي :يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو «جرحلا رسكلا باجيإ يقو ءًاعرش عوفدم جرحلا نألو ؛"ةقدص

 اركش تبحو ةاكزلا نألو ؛صوصنلا قالطإل كلذ ريغ وأ ًالاقثم وأ امهرد دئازلا ناك ولو «هرشع عبر اضيأ دئازلا

 (يشحم) .كلذ دعب هريغو سمخلاب هطارتشال نعم الف «ئغلا ققحتل ءادتبالا يف باصنلا طارتشاو «لاملا ةمعنل

 «ءارقفلل عفنألا :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع بجاولا ردق نزولا يف ىدؤملا نوكي نأ ربتعملا نأ ينعي ا ربتعملاو

 نزولا ربتعيو «نزولا ناصقنل زوم 3 ةسي نع ةيدر ةسنع اهتميق ةديج ةعبرأ ىدأ ول :الثم ةميقلل رابتعا الو
 بحت ال مهرد اتئام هتميقو «ليقاثم ةرشع هنزو بهذ ءانإ هل ناك ول :الثم «قافتالاب ةاكرلا ف اأ

 «ناتئام هنزو ةضف قيربإ هل ناك ولف «ةميقلا ربتعت رفز دنعو «نزولا يف باصنلا لماكت مدعل ؛قافتالاب ةاكزلا

 مهارد ةعبس يدؤي نأ يغبني امهدنعف هدو هك ارواج نيخيشلا دنع زاج ةسمح ىدأف «ةئام ثالث و

 (يشحم) .ةميقلا رابتعاب ءارقفلل عفنأ هنأل ا

 «ليقاثم ةرشع هنم ةرشع لك اهنم فنص :فانصأ ةثالث ىلع تناك مهاردلا نأ هلصأ :خلإ مهاردلا يفو

 اهيف نوفرصتي سانلا ناكو «ليقاثم ةسمخ هنم ةرشع لك اهنم فنصو «ليقاثم ةتس هنم ةرشع لك اهنم فنصو
 يبساحم عمجف فيفختلا هنم اوسمتلاو رثكألاب مهبلاطف جارخلا يفوتسي نأ دارأف «قورافلا رمع فلختسا نأ ىلإ

 مهارد ةرشع فنص لك نم اوعمج نأب ةعبسلا نزو هل اوجرختساف «ةيعرلا هتمارو همار ام نيب اوطسوتيل هنامز

 نورشع - رانيدلا وه - لاقثملاو ءليقاثم ةعبس ناكو كلذ ثلث اوذحأ مث ءالاقثم نيرشعو ادحأ لكلا راصف

 نيعبس يعرشلا مهردلا نوكيف «ةروشقم ريغ تاريعش سمح طاريقلاو ءاطاریق ةرشع ةعبرأ مهردلاو اطا

 .رهملاو تايدلا ريدقتو باصنلاو ةاكزلا يف :ةعبس نزو (نيكسم) .ةريعش ةئام لاقثملاو ةريعش

 يف ةضفلل ةبلغلا تناك اذإ يأ :قرو .مهارد ةرشع نزو هنم ةعبس لك نوكي نأ لاقثملا يف ربتعملا نأ امك :ليقاغم

 رفصلاو ساحنلل يأ شغلل ةبلغلا تناك نإ ٍنيعي] :هسكع ال (ط) .ةصلاخلا ةضفلا نم مهاردلاك يهف ةبورضملا مهاردلا

 ربتعي ةراجتلل هارت نإف رظنيف اضورع نوكي لب ءًاقرو هسكع نوكي ال يأ [(ط) .ضورعلا مكح يف لب فرو نوكي ال
 = وأ اهدحو اباصن تغلب نإ ةاكزلا اهيف بجتف «ربتعت صلخنت هتضف تناك نإف رظني ةراجتلل هوني مل نإو ءاقلطم هتميق



 ضورعلا باصن ۰۳ لاملا ةاكز باب

 لاف 2000 . 1
 رضي ال لوحلا يف باصنلا ناصقنو «بهذ وأ قرو باصن تغلب ةراحت ضورع يفو

+ 

 هئانثأ يف يأ ةيوكزلا لاومألا يف الاقثم نورشع وهو مهرد انئام وهو

 .ةميق ةضفلا ىلإ بهذلاو «نينمثلا ىلإ ضورعلا ةميق ٌمضتو «هيفرط يف لمك نإ
 مضي يأ ةضفلاو بهذلا يأ ةراحتلل يلا يأ هرخآو لولا لوأ باصنلا يأ

 ىلعو «ةراجتلا ةين هيف طرتشتو «ضورعلل ةربعلا ىقبتف هيلع ءيش الف ءيش هنم صلختي مل نإو ءاهريغ ىلإ مضلاب =
 ءاوس اناك نإو «فصنلا ىلع ديزي نأب ةبلغلا مث «قرولا ركذب ءافتكا هركذي مل امنإو «شوشغملا بهذلا ليصفتلا اذه

 ١١٤/١[ :قئاقحلا زمر] .فصنو نامهرد اهيف بجي :ليقو «بجي ال :ليقو ءاطايتحا ةاكزلا هيف بجي :ليق

 مضب ضورعلاو «ضورع يف اضيأ رشعلا عبر بجي يأ "مهرد ئام يف" :هلوق ىلع فطع :خلإ ضورع يفو
 ضورع ةاكز يف طرتشي يأ :خإ! قرو باصن تغلب (ييع) .نيدقنلا ريغ عاتملا وهو حتفلاب ضرع عمج نيعلا

 ءاباصن غلبي ام موقي نأب ةفينح يبأ دنع ءارقفلل عفنألا امهيف ريتعيو ءبهذ وأ قرو باصن اهتميق غلبت نأ ةراجتلا
 :فسوي يبا نعو «قرولاب موقيف الاقثم رشع ةعست غلبي بهذلاب موق نإو «مهرد يئام غلبي قرولاب موق نإ الثم

 ؛لاح لك ىلع بلاغلا دقنلاب اهموقي :دمحم نعو ءاهنم بلاغلاب الإو «دوقنلا نم نمثلا ناك اذإ ىرتشا امب موقي

 .ةبورضملا ريناندلاو مهاردلاب موقيو هيلإ ريسي يذلا رصملا يف موقي ةزافم يف ناك نإو «هيف وه يذلا رصملاب موقيف

 «مهارد ةسمح مهرد يئام لك نم ىدؤي" :اتلع هلوقل ؛ضورعلا يف ةاكزلا بوحوو ١714/١[ :قئاقحلا زمر]

 :يعفاشلا لاقو [ةاكزلا بوجو عنمي ال يأ ] :رضي ال (هريغو ييع) .اهريغو ضورعلا لمشي هقالطإل وهف
 :ئيعلا لاق «هرخآ يف لامكلا ربتعي ةراجتلا لام يفو «طرش هئاهتنا ىلإ لوحلا ءادتبا نم مئاوسلا باصن لامك

 تقو الو داقعنالا تقو سيل امهنيب اميفو «هرحآ يف اقوجو طرش هلامكو «لوحلا داقعنا طرش باصنلا لامك

 5/١ ١7[ :قئاقحلا زمر] .ةاكزلا بوحو عنمي الف ءبوحولا

 (نيكسم) .ةراجتلا لام وأ ةضفلا وأ بهذلا وأ مئاوسلا باصن ناك ءاوس «هرحآو لوحلا لوأ يأ :هيفرط ف

 ليمكتل ضورعلا مضي ال اباصن غلبي ال لام هدنعو ةراجتلل ضورعلا نكت مل ولف «ةضفلاو بهذلا يأ :نينمشلا
 مهرد ةئامو بهذلا نم ليقاثم ةرشع هل ناك نأب :ةميق ةضفلا ىلإ بهذلاو (نيكسم) .هيلع ةاكز الف باصنلا

 ؛امهنم لك يف باصنلا لامك ربتعملاو «مضي ال :يعفاشلا لاقو «باصنلا متيل رخآلا ىلإ امهدحأ مضي ةضفلا نم

 ثيح نم مضلا مث «ةروصلا يف فالتحالا ربتعي الف «نآيس ةينمثلا يف امهنأ :انلو ءدمحأ لاق هبو «ناسنح امهنأل

 يثلث رخآلا نوكي نأ دب ال باصن ثلث امهدحأ ناك ول ىح «ءازحألاب مضي امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةميقلا

 نوسمخو ريناند ةرشع هل ناك اذإ اميف رهظت هترمثو ءامهريغو عبرلاو فصنلاك ءازجألا رئاس اذه ىلعو «باصن

 لماكتل هدنع ةاكزلا بحت «ريئاند ةرشع امهرد نيسم ةميق وأ ًامهرد نوسمخو ةئام اهتدوحل ريناندلا ةميقو ًامهرد

 عبرلاو فصنلاف «هعبر امهرد نوسمحو «باصنلا فصن ريناند ةرشع نأل ؛امه ًافالح ةميقلاب نيتروصلا ف باصنلا

 ؛بحت امهوق ىلعف ءامهرد نيسمح نم لقأ اهتميقو ريناند ةسمحو امهرد نيسمحو ةئام تناك اذإو «باصنلا نامتي ال

 (هريغو ٰييع) .باصنلا ناصقنل ةفينح يبأ دنع بحت الو ءازحألاب باصنلا لماكتل
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 ثاعلا باب
E E 

 يلع وأ .لوحلا متي مل :لاق نمف «راجتلا نم تاقدصلا ذخأيل مامإلا هبصن نم وه
 س 8 ر

 BSS «قدص فلحو رخآ رشاع ىلع انأ تيدأ وأ نيد
 باصنلل صقنم وأ يل اه طيح

 هدا راک رلا نلعب كفو همر اذهلف هح لو اك راب م. قطعي نأكل ؛ةاكزلاب هقحلأ :رشاعلا باب

 دارملاو ؛مهلاومأ رشع تذحأ اذإ امهيف مضلاب "ارشع مهرشعأ «موقلا ترشع نم" ذوحأم ةدابعلا نعم نم

 ءازإب عضو ام سنجلا ملعو «هيلع سنج ملع راص هنإف «هفصن وأ هعبر وأ ناك ارشع رشاعلا هذخأي ام :رشعلاب

 (حتف) .نهذلا يف اهروضح ديقب ةيهاملا
 (ط) .اهنكامأ نم يشاوملا تاقدص ذحأيل لئابقلا يف ىعسي يذلا هنإف يعاسلا جرتخف «قيرطلا ىلع :مامإلا هبصن

 تاوكزلا ذحأي يأ «مهريغ نم ذحخؤي ام ىلع ةدابع هنوكل نيملسملا نم ذخؤي امل بيلغت هيف :تاقدصلا ذخأيل

 «رفاك الو دبعل ةيامح ال هنأل ؛يمشاه ريغ املسم ارح نوكي نأ هيف طرش مث نمو «هبصن ةدئاف اذهو ءراجتلا يمحيو
 «كلاملا روضحو لاملا روهظ اهنمو «ةيامحلا ىلع ارداق نوكي نأو «ةاكزلا ةهبش هيف ذوحأملا نألف يمشاهلا امأو

 يف ىعسي يذلا يعاسلا يف اهلك طورشلا هذه طرتشت لهو ءرشاعلا طورش هذهو .يمشاه ىلوم نوكي ال نأو
 قدصملاو «يعاسلاو رشاعلل سنج مسا ليعفتلا نم لعاف مسا نزو ىلع قدصملاو ؟يشاوملا ةقدص ذحأيل لئابقلا

 ذحأي هنأ امكو اننامز يف امك ملظي نم ىلع لومحم رشاعلا مذ نم درو امو «لاملا بر وه لادلاو داصلا ديدشتب

 جورخلاب ةرهاظ ريصت اهنأل ؛راجتلا عم نوكت يلا ةنطابلا لاومألا تاقدص ذحأي ةرهاظلا لاومألا تاقدص رشاعلا

 (حتف) .ةيامحلا ىلع هلمحي ذحألاو «ةيامحلا ىلإ ذئنيح اهجايتحال ينايفلا ىلإ
 رشاعلا نوكي نأ طرتشيو «قيرطلا عاطقو صوصللا نم مهيمحيو «هيلع ةنطابلاو ةرهاظلا مهلاومأب نيراملا : راجتلا

 مكحلاف طقسم هدوحو ام لكف «ةاكزلا بوجو ذحألا ةيالو طرش نأ ملعا :خ! لاق نمف (ع.ط) .املسم ارح

 لب يل لاملا اذه سيل :لاق وأ ةراجتلا ونأ مل :لاق ول اذكو «بوحولا ركنأ لوحلا متي مل :لاق ولف «هاعدا اذإ كلذك

 نيب مل نإو ةقدص لاملا اذه يف سيل :لاق وأ دابعلا نيد يلعوأ هيف ريجأ انأ وأ ةبراضم وأ ةعاضب وأ ةعيدو وه

 (حتف) .اهعضوم ةنامألا عضو ىعدا هنأل ؛"رخآ رشاع ىلإ" :هلوقو «طيحملا ريغ معي نيدلا قالطإو «ببسلا

 تيدأ انأ :لاق وأ رخآ رشاع ىلإ يتاكز تيدأ :لاق ول يأ :تيدأ وأ (ط) .هدي يف يذلا لاملا ىلع يأ :لوحلا

 .قدصي مل الإو ققحم رخآ رشاع ةنسلا كلت ييو :رخآ رشاع (عو ط) .يلع بحو ام يسفنب ءارقفلل
 نإو ءاربإلا طح يهو ةءاربلا جرخأ اذإ اذه :لاق ىلع فطع وأ لاحلا عضوم يف وهو عيمجلاب قلعتم :قّدص

 طرتشي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «حيحصلا وهو اهحارخإ طرتشي ال ريغصلا عماجلا فو ءقدصي ال اهحرخي مل
 [۸ ٤/۲ :قئاقحلا نييبت] .سايقلا وهو قيدصتلل فيلحتلا
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 يف الإ «يبرحلا ال يمذلا قدص ملسملا قدص اميفو .هسفنب هعفد يف مئاوسلا يف الإ ٠ ھم نب ےہ ھا ف 3 5
 ركذ امم ءيش يف قدصي ال يأ هيف يلا عضاوملا يف يأ ةدحاو ةروص يف قدصي ال يأ

 طرشب رشعلا يبرحلا نمو هفعص يمذلا نمو ‹رشعلا عبر انم ذحأو «هدلو مَ

 ذأ يأ رشعلا فصن وهو هنم ذخأ يأ نيملسملا نم يأ رشاعلا

 TET ,رمخلا رشعو .دوع الب لوح يف نشي مو ءانم مهذخأو باصن

 .روصلا يقاب يف قدصيو ًايناث هنم ذحوت لب «فلح نإو ىوعدلا هذه يف قدصي ال يأ ] :هسفنب هعفد يف
 لاومألا يف نيطالسلل قحلا ذحأ نأ :انلو «هقحتسم ىلإ قحلا لصوأ هنأل ؛قدصي :يعفاشلا لاقو [(عوط)

 (صلختسم) .ًايناث هذحأي نأ يلولل نإف «نويدملا هيلإ عفد اذإ ريغصلل نيدلاو ةيزحلاك هلاطبإ نكمي الف ؛ةرهاظلا
 .اهتيدأ انأ :لاق اذإ ةيزجلا يف قدصي ال هنأ الإ ءاهماكحأو تالماعملا يف ملسملاك انراد يف هنأل] :يمذلا قدص

 :لاق اذإ الإ «فيعضتلل ًاقيقحت هطئارش هيف ىعاريف «نيملسملا نم ذحؤي ام فعض مهنم ذوي ام نأل [(ع)
 ىلإ اهفرص ولو ءامل فراصمج اوسيلو «ةيزج ذوحأملا نأل ؛قدصي ال هنإف ."رصملا يف ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ اهتيدأ"

 هنإف «يدلو مأ هذه :لاقف «ةيراج هعم تناك نأب :هدلو مأ (حتف) .كلذ ةيالو هل سيلف نيملسملا حلاصم

 [١؟١/8 :قئاقحلا زمر] .داليتسالا يثاني ال ًايبرح هنوكو «حيحص هنم هدي يف نم بسنب هرارقإ نأل ؛قدصي
 :هلوقب قلعتم "باصن طرشب" :هلوقف «بترملا رشنلاو فللا ليبق نم مالكلا اذه :انم مهذخأو باصن طرشب

 مهذحأ طرشب رشعلا هنم ذحأن يأ "يبرحلا نمو" :هلوقب قلعتي "انم مهذحأو" :هلوقو «"يمذلا نمو انم ذخأو"

 ءاهلثم نم انم اوذخأي نأ الإ ءيش مهنم ذحؤي مل مهرد يئامب وأ امهرد نيسمخب يبرح رم ول يح ءانم رشعلا
 ذحؤي انم نوذخأي مك ملعي ملو باصنب رم نإو «هلثم نم انم اوذحأ نإو ليلقلا نم ذحؤي ال :ةاكزلا باتك ينو

 ذحأن رشع فصن وأ رشع عبر انم نوذحأي مهنأ ملع نإو ءرشعلاف مكايعأ نإف :ه# رمع لوقل ؛رشعلا هنم
 ىقبن لب «لكلا ذحأن ال لكلا نوذحأي اوناك نإو «مراكملاب قحأ انأل ؛مهنم ذحأن ال انم اوذحأي مل نإو «هردقب

 (هريغو نيكسم) .نمأملا ىلإ هلصوي ام هعم
 (عءط) .هلثم نم انم اوذخأ نإو ليلقلا نم ذحخؤي الف ءاباصن هلام غولب طرشب يأ :باصن

 (ط) .ةنمام ىلإ هغلبي ام هعم ىقبت لب لكلا ذخأن ال لكلا اوذحأ نإو ءهنم اعيش ذات ال انم اوذععاي مل ولف :انه

 رشع جرح مث داع ولف «برحلا راد ىلإ] :دوع الب (ط) .ايناث يبرحلا نم رشعلا رشاعلا ذحأي م يأ :نشي ملو

 ىلإ عجرف هرشع نإو «لوحلا لوحي يح هرشعي مل ىرخأ ةرم رم مث «هرشعف رشاع ىلع يبرح رم ول يح [أينا
 ءانراد يف ماد ام نامألا هلو ؛نامألا يهتني عوحرلاب هنأل ؛ايناث رشع كلذ هموي نم جرح مث برحلا راد

 (ع) .ديدح ٍنامأب نامألا هل ددجتي برحلا راد ىلإ عوحرلابو

 (ط «ع) .ةميقلا رشع يبرحلا نمو ءرشاعلا ىلع امي رم اذإ رمخلا ةميق رشع فصن يمذلا نم ذحوي يأ :رمخلا
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 ينثو ,نوذأملا بسكو «ةبراضملا لامو ,ةعاضبلاو هتيب ف امو ,ريزنخلا هيل

 .جراوخلا رشع نإ
 ايناث رشعلا ذحؤي يأ

 ءاعيمج امهرشعي :رفز لاقو ءاعيمج امهرشعي ال :يعفاشلا دنعو [.رمخلا عم ولو «ريزنخلا رشعي ال يأ ] :ريزنخلا ال
 هذ رمع نأ :امهلو «ريزنخلا ال رمخلا رشع دارفنالا ىلع امهب رم نإو ءارشع اعيمج اممب رم نإ :فسوي وبأ لاقو

 نيقساف لوقب رمخلا ةميق فرعت امنإو ءامنامأ نم رشعلا اوذحو ءاهعيبب مهولو :ةمذلا لهأ رومح يف هلماعل لاق

 [١؟١/7 :قئاقحلا زمر] .ةمذلا لهأ ىلإ عوحرلاب كلذ فرعي :لاقيو ءاملسأ نييمذ وأ ءابات

 [(ع) .ةيامحلا تحت لحدي مل هنأل ؛اباصن ناك ولو لاملا نم راملا تيب يف ام ًاضيأ رشعي الو يأ ] :هتيب يف امو
 فطع اهدعب امو "ةعاضبلاو" «"ريزنخلا ال" :هلوق ىلع فطع «بصنلا لحم يف "نوذأملا بسك" ىلإ "هتيب يف امو"

 غلبي ام هلزنم يف هل نأ هربخأو مهرد ئام نم لقأب ملسم وأ يمذ رشاعلا ىلع رم ول يأ «"هتيب يف ام" ىلع
 نألو ؛امب رورملاب ديقم ةنطابلا لاومألا يف ذحخألا قح نأل ؛ائيش هنم رشاعلا ذحأي مل لوحلا هيلع لاح دقو «ًاباصن

 لماعلا نوكي نأب هدحو كلاملل اهيف حبرلا نوكي ام يهو ةعاضبلا رشعي الو «هتيامح تحت لحدي مل هتيب يف ام
 قح ةرقل رقمي الو لوفي ا وبا كاك وافلام سارت يأ ةيزاضلا نا م اها ی لل اعرف

 :لاقو مشو مث كلاما ةلرنمي لرتيف ءاضورع را ام دعب هيف: فرضتلا نع هيف لاكل نر كلب هلق ةيزانعملا

 هاف ات ةييمتا ملو كبر اإ 9إ نالا سار ن ايتا الو كاع نبل براتعلا نأل او وهو هزل
 طانمو «ىلوملل هدي يف اميف كلملا نأل ؛نيد هيلع نكي مل ولو هرشعي ال هل نوذأم دبع رم ول اذكو «هبيصن رشعي

 ةيامحلا تحت هلوخد دريو نوذأملا يف دوحوم اذهو «هنع ابئان الو ًاكلام سيل هنوك براضملا نم ذخألا مدع

 (حتف «صلختسم) .هطورش عم الإ ذخألا بجوي ال

 هيلع سيلو هنم بستكيل رخآ ىلإ صخشلا هعفدي يذلا لاملا يهو «ةعاضبلل اضيأ رشعي الو يأ :ةعاضبلاو
 (ع) .ةاكزلا ءادأ يف هنع بئان الو كلام سيل هنأل ؛ءيش

 .امهنيب حبرلا نوكيو هيف رجتيل رحآ ىلإ صخش هعفدي يذلا وهو :ةبراضملا لام

 (ع) .رشاعلا ىلع هب رم اذإ ةراجتلا يف هل نوذأملا دبعلا بسك ًاضيأ رشعي ال يأ :نوذأملا بسكو

 اذه :لاقي ال ءايناث رشع لدعلا لهأ رشاع ىلع رم مث «هنم اورشعو جراوخلا رشاعب رجات رم نإ يأ :خلإ ينثو
 هنم انهه ريصقتلا نأل ؛ىرحأ ذحؤي ال ةاغب رشعلا ذأ اذإ وهو «مئاوسلا ةقدص باب يف هلبق هركذ ال ضقانم

 ةاكز اوذحأو دلب ىلع جراوخلا بلغ اذإ ام فالخب ءريقفلا قح هب لطبي الف ايناج ناكف مهيلع رم ثيح

 (نيكسم) .مامإلا نم ريصقتلا امإو مهنم ريصقت ال هنأل ؛مهيلع ءيش ال هنإف مهمئاوس
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 زاكرلا باب
 ا

 50“ هضرأو ةراد يف ال ءرشع وأ جارخ ضرأ يف ديدح وحنو دقن ندعم سمخ

 ةضفلاو بهذلا وهو

 اندعم ىمسي لوألاف «دابعلا هنفدي وأ ةقلخ ضرألا تحت نوكي امل مسا وه هماكحأ نايب يف يأ ] :زاكرلا باب

 «ةمينغلا فرصم فرصي امنإو ةاكز سيل هنم ذوحأملا نأل ؛ريسلا يف ركذي نأ بابلا اذه قح [(ع) .ازنك يناثلاو

 عم اهيف ةنوؤم رشعلا نأل ؛رشعلا ىلع همدقو «ةاكزلا هبشأف ةيلالا فئاظولا نم هنوكل ؛ةاكزلاب هوقحلأ امنإو

 «قولحخملا وأ قلاخلا هزكار نوكي نأ نم معأ «تابثإلا يعم. زكرلا نم رسكلاب وهو «ةضحم ةبرق زاكرلاو «ةبرقلا

 (حتف) . .نيفدلاب ا سیلو ارم اک قطف يفكلاو ندعملا يق ةقيقح ناكف

 اذإ رصن باب نم مهسمحأ موقلا تسمح :لوقت ءدقن ندعم نم سمخلا ذخأ يأ اففخم لوهجملا ةغيصب :سمخ

 ريغ ديدشتلا نأ ملعي هنمو «حاحصلا يف امك ناكرأ ةسمخ هل ديدشتلاب سّمخم ءيشو «مهلاومأ سمح مهنم تذحأ

 ."سمخلا زاكرلا فو" :هكفع هلوقل ؛ندعملا ف سمخلا بوحوو «طقف سامحأ ةسمخ لعجي هنوكل ئععم ال ذإ ؛ديدس

 (حتف) .سمخلا ةمينغلا يفو «ةمينغ ناكف «ةبلغ انيديأ هتوحو ةرفكلا يديأ يف ناك هنأل ؛ندعملا ىلع قلطأو

 زرتحا [(حتف) .رفصو صاصرك رانلاب عبطني دماج لك هب دارأو «ديدح وحن ًاضيأ سمو يأ ] :ديدح وحنو
 يف ليصفت الو ءهزنكو ندعم :ناعون ضرألا تحت دجوي ام نأ ملعا «حلملاو طفنلاو راقلاك تاعئاملا نع هب

 ءرافكلا نيفد هنأل ؛اموقتم الام ناك نأ دعب نكي مل مأ ضرألا سنج نم ناك ءاوس «سمخلا هيف بجي لب «زنكلا

 لحكلاك عبطني الو بوذي ال عونو ءامهريغو ةضفلاو بهذلاك عبطنيو رانلاب بوذي عون :عاونأ ةثالث ندعملاو
 .نيرخآلا نود لوألا عونلاب صتخي بوحجولاو ءطفنلاو ريقلاك اعئام نوكي عونو «راجحألا رئاسو

 نع هب زرتحاو «سمخلا هيفف رشعلا وأ جارخلا ضرأ يف اهنم ءيش دحو ول يأ "رشعو جارح ضرأ يف" :هلوقو
 هنأل ؛زاكرلا سمخي ال :يعفاشلاو كلام لاقو ءرشع الو جارخ ضرأ تسيل اهضرأ نإف «برحلا راد يف دوحوملا
 ةاكزلا هيف بحت اباصن غلبو ةضف وأ ابهذ جرختسملا ناك اذإ هنأ الإ ؛هوحنو بطحلاك هيلإ هدي تقبس حابم

 ءلالا تيبل سمخلاف "سمخلا زاكرلا ينو" :انيور ام انلو ؛عرزلا هبشأف ةيمنتلل هنأل ؛لوحلا هيف طرتشي الو
 ءاوس لاملا تيبل هسمحو ةبقرلا كلام سامحأ ةعبرأف «هريغل ةكولمم ضرأ يف هدحو ولو «دحاولل هسامحأ ةعبرأو
 (حتف ,نيكسم) .ىثنأ وأ اركذ ءايبص وأ ًاغلاب ءايمذ وأ ًاملسم ءادبع وأ ارح دحاولا ناك
 سمخلا ذحوي ال يأ :هراد يف ال (ط) .دحاولل هيقابو ,ةيرشع وأ ةيجارخ ضرأ يف دحو اذإ يأ :جارخ ضرأ

 عيبلا يف هلوحد ليلدب ضرألا عباوت نم ندعملا نأل ؛رادلاك توناحلاو «هراد يف دجوي ديدح وحنو دقن ندعم نم

 نأل ؛هراد يف امك بجي ال :"لصألا" ةياور يف «ناتياور ةفينح يبأ نع "هضرأ يف ال" :هلوقو ءامه فالح صن ريغب

 :"ريغصلا عماج" ةياور يفو ءءزجلا اذه يف اذكف «سمخ امهنم ءازجألا رئاس يف سيلو «ضرألا ءازجأ نم ندعملا

 (نيكسم «حتف) .رادلا فالخب اهيف جارخلا وأ رشعلا بوحو ليلدب نوؤملا نع ةيلاح كلمت مل ضرألا نأل ؛بجي



 زاكرلا باب ۲۰۸ ةاكزلا باتك

 .ربنعو ۇلۇلو جزروريفو .بارح راد زاکر ال «قبيزو هل طتخملل هيقابو .ردكو

 اذإ هنأ ملعا [(ع) .مدآ ونب هنفد ام وهو ًاضيأ زنك سمح يأ "دقن ندعم" :هلوق ىلع فطع عفرلاب] :زنكو

 بجي هنأ :اهمكحو «ةطقل وهف ةداهشلا ةملك هيلع بوتكملاك مالسإلا لهأ برض ىلع ناك نإف زنك دحو
 ةيلهاحلا لهأ برض ىلع ناك ولو ءاينغ ناك نإ هريغ ىلع وأ ًاريقف ناك نإ هسفن ىلع قدصتلا مث ءاهفيرعت

 نإو «دحاولل هسامحأ ةعبرأو «سمخلا هيفف دحأل ةكولمم ريغ ةحابم ضرأ يف هدجو نإف «منصلا هيلع شوقنملاك
 (نيكسم) .اقافتا سمخلا هيفف هضرأ وأ هسفن راد يف هدحو

 ظشلاو ءاقلطم ال ةضرأ وأ هتف راد يف هدحو نإ يهو «ةدحاولا ةروصلاب صتخم وهو :هل طتخملل هيقابو

 ةيحان نيمناغلا نم دحاو لكل طخي مامإلا نأل ؛هب يمس امنإو «حتفلا لوأ ةعقبلا هذه مامإلا هكلم يذلا وه :هل

 ماقم همايقل ؛مالسإلا يف فرعي كلام ىصقأ ىلع فرص هتئرو وأ هل طتحملا فرعي مل نإو كل هذه :لوقيو

 برضلا هبتشا ولو «دجاولل هيقاب :فسوي وبأ لاقو «دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «رادلا هذه يف طخلا بحاص

 ؛اننامز يف ًايمالسإ :ليقو ءلصألا هنأل ؛بهذملا رهاظ يف ًايلهاج لعجي تامالعلا نم ءىش هيف نكي مل نأب

 (حتف «نيكسم) .دهعلا مداقتل
 هسفنب عبطني هنأل ؛فسوي يبأل ًافالخ نيفرطلا دنع هيف سمخلا موزلو «برعم يسراف ءزمهت دقو ءايلاب :قبيزو

 قييزلا هنم ليسيف «خبطي رجح هنإف «هريغ عم عبطني هنأ :امهو «طفنلاو ريقلا هبشأف ضرألا نم عبني عئام وهو
 : اقافتا سلا يفك نر افكلا قياس ف رج ا انآ م وو ا ت فاض ةيعأق

 ؛سمخلا اهيف بجي شامقلاو صوصفملاو لزنملا ثاثأو تالآلاو حالسلا نم هريغ وأ دقن ناك ءاوس زنكلا :ع رف
 (حتف) .ةمينغ راصف ارهق انيديأ هتوحف ںافکلل اكلم تناك امل

 (ط) .مهيلع دري مهتيب يف ولف ءاهيف نمأتسم هدجو برح راد ءارحص زاكر سمخ ال يأ :برحلا راد زاكر ال

 سمخي ال يأ [(ط) .افداعم نم تذحأ اذإ رهاوجلا رئاسو توقايلاك عبطني ال دماج لك اذكو] :خ! جزوريفو

 .هزوریف برعم جزوريفو «'"برح راد زاكر ال" :هلوق ىلع فوطعم ."رجحلا ين سمح ال ":كء هلوقل ؛جزوريف
 .فدصلا يف عقي عيبرلا رطم وه "ولولو" :هلوقو ۱۲۷/١] :قئاقحلا زمر] .لابجلا يٿ دجوي ءيضم رجح وهو

 رحبلا] .رحبلا يف ةباد يشخ وأ رحبلا يف تبن شيشح ربنعلاو ءؤلؤللا هيف قلخي ناويح فدصلاو ءًأؤلؤل ريصيف
 ندعم لاك كولملا دي هيوحت ام هنأل ؛سمخ رحبلا نم جرخت ةيلح لك فو امهيف :فسويوبأ لاقو [۳۷۳/۲ :قئارلا

 نم جرخت ةيلح لك يفف «سمخلا بوجول طرش يهو «ديلا تمدعناف «دحأ رهق هيلع دري ال رحبلا رعق نأ :امهلو
 (حتف) .نيفرطلا دنع سمخلا بحي ال هيف ًازنك اتناك نأب ةضفلاو بهذلا يح رحبلا

 (ع) .رحبلا نم جرختست ةيلح لكو ربنع الو ولؤل ًاضيأ سمخي الو يأ :ؤلؤلو



 رشعلا باب : ۲۰۹ ةاكزلا باتك

 ١ باب
 ف م س هنن هناكع أ نايا يأ كف ا

 الإ ٍءاقبو باصن طرش الب حيسو ٍءامس يقسمو ةعلا ضرأ لسع يف بحي

 لكلا يف يأ : رشعلا يأ
 ا ا ا ةيلاد وأ برغ يقسم يف هفصنو «,شيشحلاو بصقلاو بطخلا

 بالود يأ ميظعلا ولدلا رحلات تف فأ ىسرافلا يأ

 ءاهفراصم فرصي هنأل ؛ةاكزلا يف هركذو هفعضو رشعلا فصن لمشيل هيلإ بسني ام رشعلاب دارأ :رشعلا باب

 ضرألا تجرخأ ول ىح لوحلا مدع عمو ءاضيأ بتاكملاو نوذأملاو فقولا ضرأو نونجاو يبصلا ضرأ يف بجيو

 طورشو ءاقيقحت جراخلاب ةيمانلا ضرألا هببسو «كيلمتلا هنكرو «زاحم ةاكز هتيمستو «ةرم لك يف بحو ارارم

 (حتف) .هردقب هضعب كالو هكالمب طقسيو «ةاكزلاك هيف ءادألا

 ريغ ضرأ لسع يف" :لاق ول ا ضرأ (ععط) .جارخلا ضرأ نود رشعلا ضرأ يف دجو يأ :لسع يف

 يهو «ةلاقإ هنأل ؛فسوي يبأل افالح نيفرطلا دنع هيف رشعلا بحي هنإف «لبحلاو ةزافملا معيل ؛ىلوأ ناكل " جارخلا

 دمحأ دنعو «كلذب رثألا دورو :انلو «ناويح نم دلوتم هنأل ؛بجي ال :كلامو يعفاشلا لاقو ءامهريغ قح يف عيب

 فسوي يأ دنعو «نكي مل وأ ًاباصن ناك ءاوس بجي ةفينح يأ دنع مث «ةيجارخ ضرأ نم ناك نإو هيف رشعلا بحي
 غلب اذإ :دمحم دنعو «نانمأ ةسمخ :ةياور يفو «رشعلا هيفف اعاص نوتس قسولاو قسوأ ةسمخ هتميق تغلب اذإ

 ١١۸/١[ :قئاقحلا زمر] .يقارعلاب الطر نوثالثو ةتس نيتحتفب قّرفلاو ءبجي قارفأ ةسمخ

 ام مساب ءيشلا ركذ ليبق نم ًازاحم ءام رطملا يمس ءرطم يقس ءيش لك يف اضيأ بجيو يأ :ءامس يقسمو

 (ط) .ةيدوأو رامنأ ءام وهو «حيس يقسم يأ : سو( ٠ .هيف لحي ام وأ هرواجي
 «ةفينح يبأ دنع اذهو [(ط) .ىقبت ال يلا تاوارضخلا يف بجيف حيس وأ ءامس يقسم يف ءاقب طرش البو يأ ] :ءاقبو

 يف بجي يح الوح ىقبي ام نوكي نأ الو «باصن هيف طرتشي ال ضرألا هتحرخأ ءيش لك يف رشعلا بجي هدنع نإف

 اخ اب يح نص را رار بح نا ىلا :الكلع هلوقل ؛ةيقاب ةرمث هل اميف الإ بجي ال :الاقو «ءلوقبلاو تاوارضنلا

 ام ِتاَبيط ْنِم اوقفنأ» :ىلاعت هلوق مومع :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «"ةقدص تاوارضخلا يف سيل" :هلوقو ."قسوأ

EGامير  COيقس اميفو «رشعلا ميغلاو ءامسلا تقس اميف" :ككلع هلوقو (۷٠۲:ةرقبلا) ضر َنِم  

 «قاسوألاب نوعيابتي اوناك مهنأل ؛ةراجتلا ةاكز لوألا ليوأتف هايور امو «هريغو ملسم هاور «"رشعلا فصن ةيناسلاب

 ١7/8/١[ :قئاقحلا زمر] .رشاعلا اهذحأي ةقدص ىلع لومحم حص نإ يناثلا ثيدحلاو ءامهرد نوعبرأ ذعموي قسولاو

 ءايشألا هذهي دصقي ال هنأل ؛"رشعلا بجي" :هلوق نم ءانثتسا [(ط) .ءايشألا هذه هضرأ ذحتي مل اذإ] :شيشحلاو

 يسرافلا بصقلا بصقلاب دارملاو «نارطقلاو غمصلاو ءاثقلاو خيطبلا رذبو نيتلاو فعسلاك ضرألا لالغتسا

 ‹رشعلا هيفف ءاودلا يف ىقليو ةرذ ةرذ لعجي يذلا ةريرزلا بصقو ركسلا بصق امأو «مالقألا هنم ذختي يذلا

 (حتف) .رشعلا بجي اشيشحم وأ ةبطحم وأ ةبصقم هضرأ ذختا ولو
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 وأ ملسم هنم اهعاتبا وأ ل نإو يبلغتل ٍةيرشع نيرا د ةنعمو .نوؤملا عفرت الو
 يبلغتلا ةيرشعلا ضرألا كل ف

 اسم هم اهذحأ نإ ٌرشعو لسم نم ةيرشع ًاضرأ "يقف رش ذآ نإ ٌجارخو مذ
 ةيحارفخلا ضرألا دحاو رشع بجيو يأ جارخ بجيو يأ

 SAD SE اناتسب هراد ٌملسم لعج نإو ءداسفلل عئابلا ىلع در وأ ةعفشب

 لك يف رشعلا بجي لب ءايشألا هذه ئثتست الو بستحت ال يأ «رقبلا ةقفنو لامعلا ةرحأك ةنوؤم عمج :نوؤملا
 [١١؟١/9 :قئاقحلا زمر] .جراخلا

 نيغلا نوكسو ةيقوفلا حتفب بلغت يب ىلإ بوسنم [(ع) .بلغت يب ىلإ بوسنم وهو يبلغتل ةنئاك يأ ] :يبلغتل
 :دمحم دنعو ءامهدنع أ ةباحصلا عامجإب اذهو «مورلا برقب برعلا ىراصن نم موق مهو «ماللا رسكو ةمجعملا
 [١؟١/9 :قئاقحلا زمر] .ملسم نم هئارشب ريغتي الف ءاذه ضرألا يف ةفيظولا نأل ؛رشعلا فعاضي ال

 (ط) .كلاملا مالسإب لدبتي الف جارخلا ةلزنمب هنأل ل دوج د :يَمذ وأ

 اذهو «ضبقلاب كلذو «ةعارزلا نم نكمتلاب الإ بحي ال جارخلا نأل ؛اهضبقو يأ اضرأ :خلإ يمذ ىرتشا نإ

 ةرورض الو يرورض هنأل ؛رشعلا فيعضت ىلإ هحو الو ءاهيفاني رفكلاو ةدابعلا نعم رشعلا يف نأل ؛مامإلا دنع
 فرصيو ييلغتلا اهارتشا امك هفعضي هنأل ؛هفيعضتب فسوي يبأ لوقو رشعلا ءاقبب دمحم لوق عفدنا اذهيو ءانه

 (حتف) .جارخلا فراصم يف فعضلا

 يبغتلاك نارشع بجي :فسوي يبأ دنعو ءاهلهأ نم سيل وهو ةبرق هنأل ؛رشعلا لطبيو «ةفينح يبأ دنع :ملسم

 (نيكسم) .اهعيب ىلع ربجي :كلام دنعو «تناك امك ةيرشع ىقبت :دمحم دنعو «جارخلا عضوم عضويف

 (نيكسم) .ملسملا نم اهارتشا هنأك عيفشلا ىلإ ةقفصلا لوحتل ةعفش ببسب يأ :ةعفشب

 هنأل [(نيكسم) .ملسم نم اهارتشا يلا ةيرشعلا ضرألا كلت يمذلا در نإ يأ «ذحأ ىلع فطع] :خلإ در وأ
 ىلإ ءاميإ هيفو «درلل اقحتسم هنوكل ؛دقعلا اذمي عطقني مل ملسملا قح نأل ؛نكي مل نأك عيبلا لعج خسفلاو درلاب

 نإ بيعلا رايخو اقطع ةو او ظرتشلا ر درلاك كلذك هيف مكحلا ناك اخسف هيف درلا ناک عضوم لك نأ

 راصف ءامهريغ قح يف ديدح عيبو نيدقاعتملا قح يف خسف يهو ةلاقإ هنأل ؛ةيجارخ تيقب هريغب ولو ءاضقب ناك
 ١١٠۸/۲[ :قئاقحلا نييبت] .ةفيظولا نم اهيف ام هيلإ لقتنتف يمذلا نم ًءارش
 (ط «ع) .نكي مل نأك لعج هنأل ؛عيبلا داسف لجأل يأ :داسفلل

 ا تناك او راو ةقرعم او اب اطر اضرأ عا ] :اناتسب هراد

 اهيف ءيش ال اراد اهاقبأ لب اناتسب اهلعجي مل ولو ءاناتسب اهلعجك ةعرزم اهلعجو [(نيكسم) .مرك يهف اهضرأ
 (نيكسم) اراك لغت ليخن امب ولو ءايمذ وأ املسم ناك ءاوس
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 ءرشع ضرأ يف طفنو ريق نيعك رح هرادو ّيمذلا الخ «هئام عم رودت هتنوؤمف
 تفزلا يأ راقلا وهو

 .جارخلا بجي جارح ضرأ يف ولو

 رودت ةفيظولا نكل جارخلاب ئدتبي مل نإو ملسملا نأل ؛جارخلا هيف بجي جارخلا ءام. يقس ول يعي :هئام عم رودت

 لب ملسملا ىلع جارح ءادتبا اذه سيلو «ةيحارحخ EAU ومنت ال ضرألا نأل ؛يحارخلا ءاملا عم

 يرشعلا امأ «يحارحو «يرشع :نيعون ىلع ءاملا نأ ملعا مث (حتف) .هنم يقسلاب هتمزلف ءءاملا يف ةيدق ةفيظو

 محاعألا اهقش يلا رافألا ءامف يحارخلاو ءدحأ ةيالو تحت لحدت ال ىلا راحبلاو نويعلاو رابآلاو ءامسلا ءامف

 (نيكسم) .ةيجارخ ضرأ يف رهظت نيعو «ةيجارخ ضرأ يف ترفح رئبو «ةرفكلا
 ةرم اذهيو ةرم اذهب يقس نإو «جارخلا هيف بجي جارخلا ءا. يقس نإو ءرشعلا هيف بجي رشعلا ءامم هاقس نإف :هئام

 (ع) .هلاحب قيلأ هنأل ؛اقلطم هيف جارخلا هيلع بجي ثيح اناتسب هراد لعج اذإ :يمذلا (نيكسم) .ملسملاب قحأ رشعلاف

 «ةباحصلا عامجإ هيلعو ارفع نكاتسلا لج ا رع نأ ؛هراد يف يمذلا ىلع جارح بحي ال يأ :رح ةرادو

 ناطقسيو رشعلا نود جارخلا بجو عرزي ملو ةعارزلا نم نكمت :(عورف) .يمذلاك يسوحبلاو «رباقملا اذكو

 ناعمتجي ال جارخلاو رشعلا «عئابلا ىلعف هدعب ولو «يرتشملا ىلع رشعلاف هكاردإ لبق عرزلا عاب ولو «جراخلا كالمب
 .ناعمتجي ال رشعلاو ةاكزلا اذكو «قافتالاب ةيرشعلا يف جارح الو ءاندنع ةيحارخلا يف كلاملا ىلع رشع الف

 رطفلا ةاكز كلذ نم اهيلع ديزو« ةرشع عم عمتجي ال ةرشع نأ رهتشاو «فالحالب ناعمتجي ال جارخلاو ةاكزلاو
 هل ىصوملا ىوس ةثرولا دوحو عم يأ «ثاريملا عم ةيصولاو ءنامضلا عم رحألاو ءرهملا عم دحلاو «ةراجتلا عم

 «موصلا عم ةيدفلاو «لمحلا عم ضيحلاو «قلطملا ءاملاب ءوضولا عم مميتلاو ءرهملا عم ةعتملاو «نامضلا عم عطقلاو
 «ةرافكلا عم صاصقلاو «يفنلا عم دلجلاو «محرلا عم دلجلاو «ةيدلا عم صاصقلاو «ةيمستلا عم لثملا رهمو

 هلثم ناطلسلا نمض ًاينغ ولو ىوتفلا هيلعو ءزاج كلاملل جارخلا مامإلا كرت ول «ةمينغلا يف بيصنلا عم رحألاو

 (حتف) .زوجي ال رشعلا كرت نأ ىلع اوعمجأو «لاملا تيبل

 حلصي امهعرح ناك نإ امهيف :جارخلا بجي (ط) .دحو ول ءاملا هجو ىلع نوكي نهد «نونلا رسكب :طفنو
 ١0/١[ :قئاقحلا زمر] .اضيأ جارخلا بجي الف حلصي مل اذإف «ةعارزلل



 فرصملا باب 1۲ ةاكزلا باتك

 RES بتاكملاو ,لماعلاو ,ريقفلا نم ًالاح ءوسأ وهو نيكسملاو و
 لوألا فرصملا يأ

 :ةيآلا يف ةروكذم ةينامث مهو ءرشعلاو ةاكزلا فرصم يأ ءارلا رسكب وه «هماكحأ نايب يف يأ :فرصملا باب

 (ع) .ةعبس تيقبف مهبولق ةفلؤملا مهنم طقس دقو ٠۰( :ةبوتلا) ؟ِءاَرقفْل ُتاَقَدَّصلا امف

 ردق دجي هنأل ؛لأسي ال يذلا وه :ليقو ءيش قدأ هل نم وهو ريقفلا ةعبسلا فراصملا دحأ يأ ] :ريقفلا وه

 طقس دقو ۰ :ةبوتلا) نيكاسَملاَو ِءاَرقفْ ٌتاَقَدَّصلا من :ىلاعت هلوق هيف لصألا [(نيكسم) .لاحلل هيفكي ام

 عفدل مهيطعي فنصو «اوملسيل مهيطعيو مهفلأتي ةع ناك فنص :ةثالث افانصأ اوناكو ؛مهيولق ةفلؤملا اهنم

 هنم اداهج ناك كلذ لك «مالسإلا ىلع اريرقت ءاطعلاب مهديزيف فعض مهمالسإ يقو اوملسأ فنصو «مهرش

 عرقألاو ةنييع ءاج ركب يبأ مايأ يف مث ءناسحإلاب ةراتو نانبلاب ةراتو ناسللاب ةرات داهجلا نأل ؛هللا ةملك ءالعإل
 متبث نإف مكنع ئيغأو مالسإلا زعأ ىلاعت هللا نإ :لاقو باتكلا قّرمو ه# رمع ءاجف امي امه بتكف اضرأ نابلطي
 هيلع ركني ملو "ءاش نإ وه" :لاقف ؟وه مأ ةفيلخلا تنأ :الاقو ركب يبأل افرصناف ءفيسلا مكنيبو انيبف الإو هيلع

 (حتف) . .مهيلإ عفدلا مدع ىلع عامجإلا دقعناف «لعف ام

 :يعفاشلا دنعو ل لاح ءوسأ وهو (نيكسم) .اكيش دج ال هنأل ا يذلا نيكسملا ناثلاو يأ :نيكسملاو

 »)۹: فهكلا) يِرْحَبْلا يف دا َنيِكاَسَمِل ثئاكف حلا م :ىلاعت هلوقل ا ءوسأ ريقفلا

 :ىلاعت هلوق اذكو «عوجلا نم بارتلاب هنطب قصتلا هانعم (16:دلبلا) برم اذ ًانيكْسِم وأ :ىلاعت هلوق انلو
 (حتف) .مهيلإ ةرافكلا فرصب مهصح (؛:ةلداجمل) ًانيكشم نيس ٌماَعطِإف
 (ع) .دحاو فنص امهنأ :فسوي يبأ نعو «كلذ سكع ىلع :يعفاشلا دنعو «فلسلا ةماع لوق وهو :ريقفلا

 ءارشاع وأ ناك ايعاس تاقدصلا ءافيتسال مامإلا هبصن نم وهو ءايمتاه الإ اينغ ولو لماعلا ثلاثلا يأ ] :لماعلاو

 هلمع ردقب هل ىطعي ةقدصلا لماع يأ [(ط) .هضبقي ام فصن ىلع دازي ال نكل «هناوعأو هيفكي ام مامإلا هيطعيف

 نم اعيش قحتسي ال لالا نم هعمج ام كله وأ ءمامإلا ىلإ ةاكزلا لاومألا بابرأ لمح ول يح لاملا ناكو «ابايإو ًاباهذ
 ضبقلا مت اذإف ءضبقلا يف ريقفلا نع بئان وأ ضبقلا يف مامإلا ةلزنع هنأل ؛نيدؤملا نع ةاكزلا تأزحأو «لاملا تيب

 هيطعيف ءتطقس كله نإف «هيف لمع يذلا لحم اب قلعتيو «ةرحألا نعم يف هتلامع هنأل ؛هقح اذكو «ةاكزلا تطقس
 دنعو «فصنلا ىلع وادا دا كلو: هل ةلباقع ره فو اك + نيل ودعا اع نأل اغ 1 نإو مامإلا

 ُتاَقَدَّصلا تإ يف ماللاو «صنلا يف تركذ ةينامث نماث لماعلا نأل ؛لصاحلا نمت هل ىطعي :دمحأو كلامو يعفاشلا

 (ييع «حتف) .قاقحتسالا نايبل ال فراصم مهأ ةبقاعلا نايبل هيف ماللا :اندنعو «كيلمتلل رف

 [(ط) .هيلإ ةقدصلا فرصب ةباتكلا لدب ءادأ ىلع بتاكملا ناعيف «يمشاه ال نيغل ولو بتاكملا عبارلا يأ ] :بتاكملاو

 ت ا غلا بتاكم معف هقلطأو «ملعلا لهأ رثكأ دنع (۷۷٠:ةرقبلا) 4«باقّرلا يِفَوظ :ىلاعت هلوق نعم وهو



 فرصملا باب ۲1۳ ةاكزلا بانک

 «يمذ ىلإ هل ففنص ىلإ وأ مهلك لإ عفديف <« «ليبسلا نباو ةازغلا عطقنمو نويدملاو
 مهنم دحاو عفدي وأ يأ

 ‹«يشاهلا بتاكم ىلإ عفدلا زاوج مدع امأو «لوألا وه :حيحصلاو «نيغ بتاكم ىلإ عفدت ال :ثيللا وبأ ركذو =

 .ريبكلاو ريغصلا بتاكم نيب قرف ال اذكو «هيلع قافتالا مهمالك رهاظف

 مراغلاب داري نأ زوجيو «مراغلل ريسفت [(ط) .هنيد نع الضاف اباصن كلمي مل اذإ نويدملا سماخلا يأ ] :نويدملاو

 (حتف) .ايمشاه نوكي الو ءلضاف باصن هدنع سیلو «هذحأ ىلع ردقي ال سانلا ىلع نيد هل نم

 (3..:ةبرعلا) هولا ٍليِبَس يفوإ# :ىلاعت هلوقب دارملا وهو رقفلا ببسب ةازغلا عطقنم سداسلا يأ ] :ةازغلا عطقنمو

 دمحم دنع جاحلا عطقنمو ءرهظألا وهو فسوي يأ دنع اذهو مالسإلا شيحب قوحللا نع زجع يذلا يأ [(ع)
 ٠ ١( :ةبوتلا) را ٍليِبَس يفو# :ىلاعت هلوق يف دارملا رسف يأ برقلا عيمجب "عئادبلا" يف هرسفو «ملعلا ةبلط :ليقو

 ءرفاسملا وه "ليبسلا نبا" :هلوقو «ةازغلا ريغ عطقنمو جاحلا عطقنم لمشيل ؛حيضوتلل ةازغلا ىلإ عطقنملا ةفاضإف

 (ط) .هعم ال هنطو يف لام هل نم وهو رفاسملا عباسلا يأ :ليبسلا نباو (حتف) .ةسبالم ندأل ةيزاجم هتفاضإ

 (ع) .خلإ لكلا ىلإ عفدي ءاش نإ ريخم وه ينعي ةاكزلا يكزملا يأ :عفديف
 ةفيذحو إف لبح نب ذاعمو امد سابع نباو م بلاط يبأ نب يلعو هه باطخلا نب رمع لوق وهو :فئص ىلإ وأ
 :يعفاشلا لاقو ءاعامجإ ناكف كلذ فالح ةباحصلا نم مهريغ نع دري ملو «ىرخأ ةعامجو هو ناميلا نبا

 مالب مهيلإ تاقدصلا' عيج فاضأ ىلاعت هللا نأل ؛ةثالث فنص لك نم ةعبسلا فانصألا ىلإ فرصي مل ام زوحي ال

 اَهوُنْوُيَو اهوفخت نإوإ# :ىلاعت هلوق انلو «ةثالث هلقأو عمحلا ظفلب مهركذو «كيرشتلا واوب مهنيب كرشأو «كيلمتلا

 ءارقفلا نأ ملعف 71/١( :ةرقبلا) یه اًمعنف كتاقدصلا 0 نإ :ىلاعت هلوق دعب (۲۷۱:ةرقبلا) 4کا ريح ف ا

 تناك ول ذإ ؛مهكلم اهنأ ال ءارقفلل تاقدصلا ةبقاع يأ ةبقاعلل ماللاو «ةعبس فانصأ ريغ نم تاقدصلا فراصم

 :هلوق وهو مال هيف سيل فراصملا ضعب نألو ؛اهيف ءارقفلا ةكراشمل ةراجتلل هل ةيراح أطي نأ هل زاح امل كيلمتلل

 (ييع «حتف) .ليبسلا نياك عمجلا ظفلب لكلا سيلو «كيلمتلا ىوعد حصي الف "هللا ليبس يقو"

 :ىلاعت هلوقل ؛طرشب سيل مالسإلا :رفز لاقو ءاريقف ناك نإو اندنع يمذ ىلإ ةاكزلا عفدت ال يأ : :يمذ ىلإ ال

 :ىلاعت هلوقو مه:ةحتملل) يمور نأ مك رايو نِ مك و رخ ملو ِنيذلا يف مک واق لَنَا نع هَ ا مکان الإ»

 اهدرو مهءاينغأ نم اهذح هو ذاعم ثيدح :انلو «مالسإلاب ديق ريغ نم (٠٠:ةبوتلا) «(ِءارقفلل ٌتاَقَدَّصلا امت

 كاهن اَمنِإإ» :ىلاعت هلوقب صوصخم صنلا :انلق ؟خسن هنأل ؛دحاولا ربخب ةدايزلا زوجت ال :ليق نإف «"مهءارقف ىلإ
 اذكو «ءارقفلا مومع نم اوحرح ةا ا را

 روذنملاو رطفلا ةقدصك ةاكزلا ريغ حصو «سايقلاو دحاولا ربخب هصيصخت زاجف ؛هتجوزو هعورفو يك زملا لوصأ
 ها مكاني الإ :ىلاعت هلوق انلو «يبرحلاك راصف ءروكذملا هدو ذاعم ثيدحل ؛زوجي ال :يعفاشلا لاقو «يمذلا ىلإ

 ىطعي ال :فسوي يبأ دنعو «صنلاب جراخ يبرحلاو «يمذلل ةاكزلا فرص زاوجب انلقل هدو ذاعم ثيدح ال ولو

 (حتف) .هيلإ ام ةقدص عفد زوجي ال يبرحلاك نمأتسملاو «تارافكلا ماعط الو ءرطفلا ةقدص الو ءةاكز يمذلل



 فرصملا باب ١" ةاكزلا باتك

 1 هلأ. 5 :
 هلصأو «قتعي نف ءارشو «هنيد ءاضقو «تيم نيفكتو دجسم ءانبو ءاهريغ حصو

 كلامل افالح ىلإ فرصت ال يأ ةاكزلا

 هدلو مأو هربدمو هبتاكمو هدبعو اهجوزو هتجوزو «لفس نإو هعرفو ءالع نإو
 ديقملاو قلطملا يأ هدبع ىلإ يكزملا عفدي ال يأ سا

 "يمذ" :هلوق ىلع فطع رجلاب] :دجسم ءانبو (ع) .يمذلا ىلإ رطفلا ةقدصك ةاكزلا ريغ عفد حص يأ :حصو

 ءانب اذكو [(ع) .كيلمتلا مدعل ؛اهوحنو قرط حالصإو ةياقسو ةرطنقو دجسم ءانب ىلإ ةاكزلا فرصت ال يأ
 زاوح مدع متلعجو ةبقاعلل ةيآلا يف ماللا :ليق نإف «هيف كيلمت ال ام لكو داهجلاو جحلاو رافألا يركو رطانقلا
 توبث ىلع لدت اهأل ؛كيلمتلا طارتشا يفاني ال ةبقاعلل اهوك :انلق ؟كيلمتلا مدعل ؛هريغو دجسم ءانب يف ةاكزلا

 (حتف) .مه فرصلا لبق ام ىلإ رظنلاب ةبقاعلل اهلعجف مهنيعت مدعل ؛الف هلبق امأ «مهيلإ فرصلا دعب مهل كلملا

 (ع) .زاح هرمأب يح نيد امي ىضق ولو «تيملا نيد ءاضق ىلإ الو هنيفكت ىلإ فرصت الو يأ :تيم
 :ىلاعت هلوقل ؛ةبقرلا اهنم قتعي :لاق ثيح «كلامل ًافالخ ,دجوي مو كيلمتلا ةاكزلا يف نكرلا نأل :نق ءارشو
 ءاج الحر نأ :انلو «مهرد هيلع ماد ام دبع هنأل ؛بتاكملل اهعفد زوجي ال هنألو ؛(1017:ةرقبلا) © باقّولا يفر

 ؛"ةبقرلا كفو «ةمسنلا قتعأ" :لاقف «رانلا نع يندعابيو ءةنحلا ىلإ يبرقي لمع ىلع يلد :لاقف ةه يبلا ىلإ
 ,"اهن يف نيعت نأ ةبقرلا كفو ءاهقتعب درفنت نأ ةمسنلا قتع ءال" :لاق ا اسيل وأ 1آ لوسر الاف

 (حتف) .ءاملعلا روهمج لوق وهو «ممباقر كف يف نوناعي يأ نوبتاكملا باقرلاب دارملاو
 دادجألا مهو ءلصألا يأ :الع نإو (ع) .تاهمألاو ءابآلا مهو ءهلصأ ىلإ اضيأ فرصت الو يأ :هلصأو

 (ع) .دالوألا دالوأ مهو «عرفلا يأ :لفس نإو (ع) .مألاو بألا لّبَق نم تادجلاو
 نم ةدتعم تناك ولو هتحوز ىلإ ةاكزلا عفدي ال يأ [(ع) .قافتالاب هتجوز ىلإ جوزلا عفدي ال يأ ] :هتجوزو
 ناكف «ةداع عافتنالا يف كارتشالا دوحول ؛عفانملا يف كارتشالاو لاصتالا نم نيحوزلا نيب امل ؛ثالث وأ نئاب

 اريقف ناك نإ عفدت :الاقو ءاهحوز ىلإ ةأرملا عفدت ال اذكو «قافتالاب اذهو عورفلاو لوصألا نيب لاصتالاك
 ةقدصلاب مويلا ترمأ كنإ !هللا لوسر اي :تلاق هدو دوعسم نب هللا دبع ةأرما بنيز ثيدحل ؛يعفاشلا لاق هبو

 :لكلع لاقف ؟مهيلع تقدصت نم قحأ امهفأ هدلوو وه دوعسم نبا معزف هب قدصتأ نأ تدرأف يلح يدنع ناك دقو

 ءامهنيب لاصتالا نم انركذ ام :ةفينح يبألو «"مهيلع تقدصت نم قحأ كدلوو كحوز «دوعسم نبا قدص"
 ىلإ هفرص زوجي ال بحاولاو "قحأ كدلوو كحوز" :التقع هلوقل ؛بحاولا ال عوطتلا ةقدص يف ناك بنيز ثيدحو

 (حتف) .اعوطت تناك اهفأ لدف لكلاب تقدصت بنيزو يلحلا يف ةاكزلا بحت ال يعفاشلا دنع نألو ؛دلولا

 (نيكسم) .ًاريقف ناك نإ عفدت :الاقو «هدنع اهحوز ىلإ ةجوزلا عفدت ال يأ :اهجوزو
 ١1/١[ :قئاقحلا زمر] .مهرد هيلع يقب ام دبع هنأل :هبتاكمو

 (ع) .رهشألا يف بتاكملا يف دمحأ نع الإ عامجإلاب اذهو «عبرألا ءالؤه نم كيلمتلا مدعل :هدلو مأو



 فرصملا باب °10 ةاكزلا باتك

 DE .مهيلاومو مشاه ينبو «هلفطو هدبعو اباصن كلمي نغو ضعبلا قتعمو

 جئاوحلا نم الضاف يغ ىلإ عفدي ال يأ
 هضعب قتعأ اذإ :امهدنعو «مامإلا دنع بتاكملاك هنأل ؛هضعب قتعأ يذلا هدبع ىلإ عفدي ال يأ :ضعبلا قتعمو

 ىلإ ةاكزلا عفدت ال يأ "باصن كلم" :خسنلا ضعب يفو :اباصن كلمب ينغو (ع) .هنع ًايبنجأ ريصيف هلك قتع
 ةمئاسلا منغلا نم نوعبرأ وأ لبإلا نم سمح هل ناك ول نح «ناك باصن يأ ًاقلطم باصن كلم ببسب نيغ

 ذخأي نكي ملو ناويدلا يف ءيش هل نكي مل اذإ ةازغلا يغ ىلإ ةاكزلا عفد زوجي :يعفاشلا لاقو «ةقدصلا هل لحت ال

 بوجو هب قلعتي ام :ىلوألا :بتارم ثالث ىلع غلا نأل ؛"اباصن كلمب" :هلوقب غلا ديق امنإو «ءيفلا نم

 نع اضاف بالا ادق كلام اركي ام وهو: :فيستحألاو رطفلا ةقتتص: برخو هب قلعت اه :ةيئافلاو-قاكرلا

 رتسي امو هموي توقل اكلام نوكي نأ وهو «لاؤسلا ميرحت هب قلعتي ام :ةثلاثلاو ءانه دارملا وهو «ةيلصألا هجئاوح

 هللا ليبس يف يزاغلا :ةسمخل الإ نيغل ةقدصلا لحت ال" :التفع هلوق يعفاشلا ليلدو «ءاملعلا ةماع دنع هتروع هب

 ."ئغلل اهادهأف هيلع قدصت نيكسم راح هل لحرو هلام. ةقدصلا ىرتشا لحرو مراغلاو تاقدصلا ىلع لماعلاو

 وهف حص نئلو «حصي مل هاور امو ,"ٍنيغل ةقدصلا لحت ال" :3ء هلوقو هب ذاعم ثيدح نم انيور ام :انلو
 ناويدلا يف ءيش هل نوكي ال نأب دييقت هيف سيل هنإف ؛عامجإلاب لوؤم ثيدحلاو «ندبلا ةوقب نيغلا ىلع لومحم

 (حتف) .انلق ام ىلع هانلمح اذه ىلع يعفاشلا هلمح اذإف ءءيفلا نم ذحأي ملو

 نإو هيلإ ةاكزلا عفد زوجي اريقف اريبك ناك ول هنأل ؛هب ديقو «هلفط ىلإ الو يغ دبع ىلإ ال يأ :هلفطو هدبعو
 (نيكسم) .مهيلإ عفدلا زوجي ءارقف اوناك اذإ ةينغلا لفطو هوبأو هتأرما اذكو «بألا ىلع هتقفن ناك

 «"ةقدصلا انل لحت ال تيب لهأ نحن" :يراخبلا ربخل مشاه يب ىلإ ةاكزلا عفد زوج ال يأ :مشاه ينبو

 ينعي مشاه يب ضعب نأل ؛ركذلاب اوصخو «بلطملا دبع نب ثراحو ليقعو رفعحو سابعو يلع لآ مشاه ونبو

 يف 8ع يبلا مترصنل اهوقحتسا امنإو ءمهل ةمارك ةقدصلا ةمرح نأل ؛مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي بهل يبأ نب
 ىلإ عفدت ال اذكو «ةماركلا قحتسي الف ب يبلا ىذآ بهل وبأو ءمهدالوأ ىلإ كلذ ىرس مث مالسإلاو ةيلهاجلا

 ىلوم عفار يبأل لحرلا لاقف ةقدصلا ىلع موزخ ينب نم الحر ثعب ع هنأ يور امل مهيقتعم يأ مشاه نب يلاوم

 نإ" :الكع لاقف هلأسف قلطناف 4 هللا لوسر لأسأ نح :لاقف ؟اهنم كبيصي ام يك نئيبحصأ هلك هللا لوسر

 هنأ ىرت الأ ؛هوجولا عيمج نم ال اهتمرحو ةقدصلا لح يف يأ "مهسفنأ نم موقلا ىلوم نإو ءانل لحت ال ةقدصلا
 قرف الو «ةفعاضملا هنم ذحؤت ال يبلغتلا ىلومو «ةيزحلا هنم ذحؤت ارفاك ناك اذإ ملسملا ىلوم نأو مهل ءفكب سيل

 ةلصلا هجو ىلع عوطتلا مهل لحي :انباحصأ ضعب لاقو ؛مهل لحي ال فقولا اذكو «عوطتلاو ةبحاولا ةقدصلا نيب
 (صلختسم «حتف) .فسوي يبأل فالح ةفينح يبأ دنع هلثم يمشاه ىلإ هتاكز عفدي نأ هل زوجي ال يمشاملاو

 (ع٬ط) .ةلصلا هجو ىلع مهل لفنلا زوجيو «مشاه يب قتعم يأ :مهيلاومو



 فرصملا باب 515 ةاكزلا باتك

 أ هدبع ولو «حص هنباوأ هوبأ وأ رفاك وأ يمشاه وأ غ هنأ نابف «رحتب عفد ولو

 هالوم وأ هل ىطعملا يأ رهظ يأ ةاكز لحجر

 نا ا رحأ دلب ىلإ اهلقن اهلقن هركو «لاؤسلا نع بذنو ,ءانغإلا هركو ءال هبتاكم
 ةدلب ريغ. داب نم اک رلا يأ يک زملا يأ

 بلط :افرعو «ءاغتبالاو بلطلا :ةغل يرحتلا [ط) .فرصم هنأ هيأر ربكأ فو صخش ىلإ داهتجاب يأ ] :رحتب

 ملعلا افرط يوتسي نأ :كشلاف ؛نظلاو كشلا ريغ يرحتلاو «هتقيقح ىلع فوقولا مدع دنع نظلا بلاغب ءيشلا

 ىلإ هب لصوتي ليلد وهو «يأرلا بلاغب امهدحأ ححرت :يرحتلاو «ليلد ريغ نم امهدحأ ححرت :نظلاو ءلهجلاو

 (حتف) .ملعلا ةقيقح بجوي ام ىلإ هب لصوتي ال ناك نإو «ملعلا فرط

 (ط) .هتجوز وأ هنبا وأ يكزملا بأ يأ :هوبأ (ط) .ًافنأتسم ولو يبرح ال يمذ يأ :رفاك وأ

 نأل ؛حصي ال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع هعفد يأ [(ط) .حصي ال فسوي وبأ لاقو ءامهدنع هعفد] :حص

 داو ا ىضاقلا یف وأ اسك ناك دنا يع و قف ككطبوإ كمين اسوت ا نقي اک

 ديزي يبأ ناك :لاق هنأ ديزي نب نعم نع يراخبلا هاور ام :امهلو ءاضيأ يعفاشلا لاق هبو «هفالخب صن هل رهظ مث

 «تدرأ كايإ ام هللاو :لاقف ءامب هتيتأف اقذحأف تكجف ءدجسملا يف لحجر دنع اهعضوف ءاك قدصتي ريناند جرحأ

 هذه ىلع فوقولا نألو ؛ نوما فدعا امك EEE كلل" لالقو قلق a كيس اق

 يلا ءايشألا فالخب هيف ةدئاف الف امرأ هيف ادهن ناكل ةداعالابب هاتوا ولو «عطقلا نود داهتجالاب ءايشألا

 .ةقيقح اهيلع فوقولا هنكمي هنأل ؛اه لدتسا

 ةلزنمب بابسألا هذه تناك هاطعأف هلأس وأ مهيز هيلع ناك وأ ءارقفلا عم اسلاج ناك اذإ هيلإ عوفدملا نأ ملعاو

 «فرصم هنأ هيأر ربكأ يف ناك اذإ ام ةديقم يرحتلا ةروص يف عفدلا ةحصو «دعي مل هانغ رهظ ول نح «يرحتلا

 (نيكسم «حتف) .زوجي ال فرصمم سيل هنأ هيأر ربكأ يفو عفدف ىرحت وأ رحتي ملف كش ول امأ
 .يكزملا دبع هيلإ عوفرملا نأ رهظ ول يأ :هدبع ولو
 وهو «ةاكزلا ذحأل مرحلا ءانغإلا دارملا نوكي نأ نكمي [هكلم نم جرخي مل هنأل ؛حصي ال يأ ] :ءانغإلا هركو

 الإ هركي الف ةاكزلل بجوملا ءانغإلا دارملا نوكي نإو ءاباصن يواسي ضرع عفد هركيف فنصملا قالطإ ىضتقم

 لصحف ءءادألا نراق نغلا نأل ؛زوحي ال :رفز لاقو «مهرد ٍيئام دحاو ىلإ عفدي نأ هركي يأ ءدقنلا نم عفدلا

 «ريقف كيلمتلا ةلاح وهو كيلمتلاب متت امإ ةاكزلا نأل ؛ريقفلا يقالي ءادألا نأ :انلو ءزوحي ال وهو ينغلل ءادألا

 راصف «دسفملا رواج هنأل ؛ةهاركلا عم زاحف ؛ةرورض كيلمتلا نع نيغلا رخأتيف «كيلمتلا مامت دعب ًاينغ ريصي اغإو

 (نيكسم «حتف) .ةساحب هبرقبو ىلص نمك
 (ع) ."مويلا اذه لثم يف ةلأسملا نع مهونغأ" :##ء هلوقل ؛مويلا اذه يف :لاؤسلا نع



 فرصملا باب 1۷ ةاکزلا باتک

 .هموي توق هل نم لأسي الو «جوحأو بيرق ريغل
 هؤاشعو هؤادغ يأ لاوسلا هل لحي ال يآ هليأ 0-07

 لبقت ال :ليق نح ةقدصلاو ةلصلا نيب عمج بيرقلا يفو «جاتحلا ةلخ دس دوصقملا نأل :جوحأو بيرق ريغل
 مث «ءارقفلا هتوخإ ىلإ ةقدصلا فرص لضفألاو ؛مهتحاح دسيو مهي أدبي ىح جيواحم هتبارقو 'لحرلا ةقدص
 «لاملا ناكم ةاكزلا يف ربتعيو «هنكس لهأ مث «هناريج مث هماحرأ يوذ مث «هلاوحأ مث ءءارقفلا همامعأ مث ءمهدالوأ

 عروأ وأ هدلب لهأ نم :جوحأو (حتف) .هيلع بحت نم ناكم :ليقو «سأرلا ناكم :ليقف ءرطفلا ةقدص يف فلتحاو

 (ط) .مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم وأ ملع بلاط ىلإ وأ نيملسملل عفنأ وأ حلصأ وأ
 :لاق ؟هينغي ام !هللا لوسر اي :اولاق “منهج رمج رثكتسي امنإف هينغي ام هدنعو لأس نم" بک هلوقل :لأسي الو

 ءاسكلاو ةبحلا لاؤس اهعم زوجيو «ءاشعلاو ءادغلا لاؤس مرحت ءاشعلاو ءادغلا ىلع ةردقلاف ."هيشعيو هيدغي ام"

 احيحص نوكي نم ىلعو «ةيقوأ كلمي نم ىلع :يورو ًامهرد نيسم كلمب نم ىلع لاؤسلا ةمرح ربخلا يف ءاحو

 :هلوقو «هيلإ جاتحي ال ام لاؤس ىلع ةلومحم رابخألا هذه يف لاؤسلا ةمرحو ۱١١/١][ :قئاقحلا نييبت] .ابستكم
 (حتف) .مرحلا ىلع هتناعإل ؛هلاحب ملع نإ هيطعم مثأي «بستكملا حيحصلاك ةوقلاب وأ لعفلاب يأ "هموي توق هل نم"



 رطفلا ةقدص باب ۲۹۸ ةاكزلا باتک

 رطفلا ةقدص باب
UE, 

 ا ووو ا و ها و هک نع با يد ولسا اخ قلع بع
 هعاتم يأ هبايث نع لضفو يأ بحاص يأ قيقرلا نع هب زرتحا ف
 و لا و ووو تاج ولأ عيضه رت نم خف ويدل هاف ةاماتا حق مولا كفن يرقات هسفن نع هديبعو

 اهحارحإ بجي يأ

 ةيلام ةدابع اهنأل ؛هدعب بحت اهنأ عم موصلا ىلع تمدق امنإو ؛هطرش ىلإ ءيشلا ةفاضإ ليبق نم :رطفلا ةقدص

 :ةقدصلاو «ةيعرش ةقيقح نوكيف ءاهقفلل حالطصا يه لب «ةبرعم الو ةيبرع ال ةدلوم ةملك رسكلاب رطفلاو .ةاكزلاك

 :انه#ض سابع نبا ثيدح يف ءاج ام :اهتيعرش ببسو «فرصملا ىلإ ءادألا :اهنكرو «ةبوثملا امي داري يلا ةيطعلا

 يهف ةالصلا لبق اهادأ نم «نيكاسملل ةمعطو «ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ك هللا لوسر ضرف

 ةاكز ضرفت نأ لبق نيمويب ديعلا لبق امب رمأ «تاقدصلا نم ةقدص يهف ةالصلا دعب اهادأ نمو «ةلوبقم ةاكز

 (حتف) .ةلبقلا ليوحت اذكو «ةرحهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف اضرف ةاكزلاو موصلاو «حيحصلا وهو لاملا

 «كيلمتلا ققحتيل ؛ةيرحلا طرش :ملسم رح ىلع (ع) .ضرف هدنع امف يعفاشلل افالح رطفلا ةقدص يأ :بجت

 ؛ةنؤملا نعم اهيف :نالوقي امهو ءةدابع اهنأل ؛ريغصلا ىلع بحت ال :دمحم لاقو «ةبرق ةقدصلا عقتل ؛مالسإلا طرشو

 نع دحأ اهلمحتي ال اذهو ؛ةضحم ةدابع اهنأل ؛ةاكزلا فالخب «براقألا ةقفنك تراصف «ريغلا نع اهلمحتي هنأل

 ؛هموي توق نع ةدايز كلب نم ىلع بحت :يعفاشلا لاقو «ءامنلا فصو هيف ربتعي ال "باصن يذ" :هلوقو «دحأ

 نأل ؛"هنكسم نع لضف" :هلوقو ؛"نيغ رهظ نع الإ ةقدص ال" :854ع هلوق انلو «مدقتملا ام سابع نبا ثيدحل
 رادو ءاهنكسي راد ناراد هل ناك ول ىح ةنوكسلا راد ةيلصألا هجئاوح نمو «مودعملاك ةيلصألا ةجاحلاب لوغشملا

 ةقدص هيلع بحت مهرد ئام اهتميق تناك ول نح ىئغلا يف اهتميق ربتعت ءال وأ اهرحاؤي ءاهنكسي ال ىرخأ

 ؛ةمدخلا ديبعو ةينيدلا ةجاحلل لمعتست ىلا حالسلاو سرفلاو تيبلا عاتمو هبايث نع الضاف نوكي اذك و «رطفلا

 فينيدلا ةيلضألا ةجاطاب رشم اهل ءاباضت نكي ال دحل فلا و هقفلاو ريسفتلا بتع نإ هاولاق اذهو

 (نيكسم) .اباصن ربتعتف ريبعتلاو بطلاو بدألاو وحنلا بتك امأو
 ءادألا بحو يلولا اهحرخي مل ول يح انونجم وأ اريبك وأ اريغص ملسملا ناك ءاوس رفاكلا نع هب زرتحا :ملسم
 (نيكسم) .ةيلصألا هتحاحب ةلوغشم نوكت نأ ربتعي اهلك ءايشألا هذهو ءةمدخلل :هديبعو (نيكسم) .غولبلا دعب

 اودأ" :الكلع هلوق هيف لصألاو «ببسلل نايب [(ع) .هسفن نع اهجارحإ بجي يأ "بحت"ب قلعتم] :هسفن نع

 نم نع ينطق رادلا ثيدح يو ."ريعش نم ًاعاص وأ ءرب نم عاص فصن ريبك وأ ريغص دبع وأ رح لك نع

 هدبعو ريقفلا هلفطك هنو نمم هانعم يف ام هب قحليف ءاهيلع يليو هسفن نومي ناسنإلا نأ كش الو «نونومت
 - مث «ءادتبا دبعلا ىلع بحت اهنأل ؛رفاكلا نع بحت ال :يعفاشلا لاقو داك نأ املس ةيفلا نا اوف ةا



 رطفلا ةقدص باب ۹۹ رطفلا ةقدص باب

 تاكو کلا هدلوو هتجوز نع ال هدلو مأو هربدمو ةمدخلل هديبعو ريقفلا هلفطو
 نع بحت ال يأ نع الو يأ لحرلا ىلع بحت ال يأ هربدم نع بحت يأ م س ف

 رطفلا ةقدص بوحو يأ امهنيب نيک ر تشم نينثا نيب كرتشم

 مالسإ هيف طرتشي الف «"دبعو رح لك نع اودأ" :اكتفع هلوق قالطإ :انلو ؛لهأب سيل رفاكلاو «ىلوملا اهلمحتي =

 يف يل ال" :#إء هلوقل ؛زوحي ال وهو «يئثلا ىلإ يدؤي اهباجيإ نأل ؛ةراجتلل ديبع نع بحت الو «ةاكزلاك دبعلا

 (حتف) .نيترم ةنسلا يف ذحؤت ال يأ "ةقدصلا

 ديبع نع يأ :هديبعو (ع) .دمحمل افالح هلام يف بجي اينغ هلفط ناك نإف ءءارقفلا راغصلا هدالوأ نعي :ريقفلا
 ريغصلا نع رطفلا ةقدصب رمأ لع هنأ يطق رادلا ىور امل :هدلو مأ (ع) .يعفاشلل افالخ ةراجتلل ال ةمدخلا

 (ع) .لامكلا ىلع ةفصلا هذي نوروكذملا ءالؤهو «نونومت نمم دبعلاو رحلاو ريبكلاو

 وحن بتاورلا ريغ هيلع بحي ال اذهو «حاكنلا حلاصم ماظن ةرورضل الإ امو الو اهيلع يلي ال هنأل :هتجوز نع ال

 ةيالولا مدعل هلايع يف ناك نإ اذكو «ببسلا مدعناف هيلع يلي الو هنومب ال هنأل ؛ريبكلا هدلوو :هلوقو «ةيودألا

 نع يدوي الو «ةداع نذإلا توبثل ؛اناسحتسا زاج ريبكلا دلولاو ةجوزلا نع ىدأ ولو ءانونحم نوكي نأ الإ ؛هيلع

 اوّدأ" :اكتفع هلوقل ؛ريبكلا دلولاو ةحوزلا يف يأ امهيف يعفاشلل ًافالخ هسفن نعم يف اوسيل مهنأل ؛هتادحو هدادحأ

 (حتف) .امهيلع هل ةيالو الو هيلع يليو هنومب سأر ببسلا نأ نم قبس ام :انلو "نونومت نم نع
 يف ةنؤملاو ةيالولا روصقل ؛نيكيرشلا نم دحأ ىلع اندنع هنع بحت الف :كرتشملا دبعلا امأ :امه ديبع وأ دبعو

 اهلمحتي مث ءادتبا دبعلا ىلع بحت اهأ نم هلصأ ىلع ءانب يعفاشلا فالح هيفو «نيديسلا نم دحاو لك قح

 دحاو لك ىلع امهدنعف ةكرتشملا ديبعلا امأو ءامهيلع بحتف هنانومي امهو هسفن يف لماك انهه دبعلاو «هنع ىلوملا

 ةقدصلا امهنم دحاو لك ىلع بجي دبعأ ةسمخ امهنيب ناك ول ىح «صاقشألا نود سوؤرلا نم هصخي ام امهنم
 دبعلا نم فصنلا ربتعي الو نيدبع يف الماك نيديسلا نم دحاو لك كلم نوكي ةمسقلا رابتعاب هنأل ؛نيدبع نع

 ارك نفر دنت فول يحتال نأ نعي اهنايري امهو قيقرلا ةمسق ىري ال مامإلا نأ اذه يف لصألاو «سماخلا

 عمتجي ال بيصنلا نأل ؛اعامجإ بحت ال :ليقو «لكلا يف عئاش امهكلم لب ءانيعم دبع امهنم دحاو لك كلمي الف

 (حتف) .امهنم دحاوب ةبقرلا متت ملف ةمسقلا لبق

 فالخب هل كلملا رقتسي نم ىلع هترطفف قاب رايخلاو ءرطفلا تقو رمو رايخلاب ادبع ىرتشا ول يأ :خلإ فقوتيو
 ؛لاحلل كولمملا ةجاحل بحت اهنأل ؛فقوتلا اهامتحا مدعل بوحولا تقو كلملا هل ناك نم ىلع بحت اهنإف ةقفنلا

 كلملا هل نم ىلع :يعفاشلا لاقو «هل ةيالولا نأل ؛رايخلا هل نم ىلع :رفز دنعو ءاعوج تامل افوقوم اهانلعج ولف

 كلملا تبثي زيجأ ولو «عئابلا كلم ميدق ىلإ دوعي در ول هنأل ؛فوقوم كلملا نأ :انلو «ةقفنلاك بوحولا تقو

 (حتف) .فقوتلا لبقت الف ةزجانلا لاحلل اهنإف ةقفنلا فالخب «هيلع ئتبي ام فقوتيف دقعلا تقو نم يرتشملل



 رطفلا ةقدص باصن ۲۰ رطفلا ةقدص باب
 و ف مس ف

 رمت عاص وأ «بيبز وأ هقيوس وأ هقيقد وأ رب رب نم عاص فصن «رايخب ًاعيبم ول
 بجي وأ يأ ربلا قيقد يأ ا ف س ۽ كولمملا ناك ول يأ

 ا ا ا ا ير ل لوا EPEC «لاطرأ ةيناع وهو «ريعش
 نيفرطلا دنع يدادغبلاب عاصلا يأ

 ىلعف عيبلا مت نإ يعي «دبعلا هل ريصي نم ىلع بحت قاب رايخلاو رطفلا تقو رم اذإف امه وأ امهدحأل :رايخب

 بجي" لعاف نم لدب وأ «يه يأ فوذح أدتبم ربح عفرلاب :عاص فصن (ع) .عئابلا ىلعف خسف نإو «يرتشملا
 (ع) .عاص فصن ةقدصلا يأ

 ءامهمكح الو ريعشلا نم امهركذي ملو ربلاك هقيوسو ربلا قيقدو «ءيدرلاو ديحلا لمشف قيقدلا قلطأ :هقيوس وأ هقيقد

 ردقلا امهيف ىعاري نأ ىلوألاو «عاصلا امهنم دحاو لك نم بحي ىح ريعشلاك هقيوسو ريعشلا قيقد نأ ملعاف
 وهو دوصقملا ثيح نم رمتلا براقي بيبزلا نأل ؛ريعشلاك بيبزلا :الاقو ءامهيف راثآلا فعضل ؛اطايتحا ةميقلاو
 لكوي امهنم دحاو لك نأل ؛نابراقتي ربلاو هنألو ؛"بيبز نم عاص فصن وأ" :ربخلا يف يور ام مامإللو «هكفتلا

 امهنم ىمري هنإف ريعشلاو رمتلا فالخب «نوهفرتملا الإ بحلا بيبزلا نم الو ةلاخنلا ربلا نم يمري الو «هئازحأ عيمجم
 رب نم عاص فصن ئزجي الو ءعاص لكلا نم :يعفاشلا لاقو «ربلاو رمتلا نيب توافتلا رهظ هبو «ةلاحنلاو ىونلا

 ظقأ نم عاص وأ نعش نم اعاض وا ءافط نع اعاص كك هللا لوشر دع ىلع توزع انك" یزد ا دیم نأ لوقب

 دبع وأ رح لك نع اودأ" :هتبطخخ يف كتل هلوق :انلو «"قیقد نم ًاعاص" ركذ هقرط ضعب فو ؛”بييز نم ًاعاص وأ
 رمأ هنأ ني هللا لوسر نع ف رمع نبا نع "كردتسملا" يف مكاحلا ىورو "رب نم عاص فصن ريبك وأ ريغص
 ءافلخلا مهنم «ةباحصلا روهمج بهذم وهو ءرمت نم عاص وأ ةطنح نم عاص فصنب رطفلا ةاكز يف مزح نب ورمع
 نأ مهنم دحأ نع وري ملو م ةباحصلا رابك نم مهريغو رباجو ريبزلا نباو سابع نباو دوعسم نباو نودشارلا
 يف انمالكو ةدايزلاب نوعربتي اوناك مهنأ ىلع لومحم يردخلا ثيدحو ءاعامجإ ناكف «ئرجي ال رب نم عاص فصن

 (حتف «ئييع) []۱۳۷/۲ :قئاقحلا نييبت] .ةجح مزلي الف مهنم كلذ فرع لع هنأ ىلع ةلالد هيف سيلو «بوحولا

 (ع) .امهنم زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ولقملا ربلا وهو :هقيوس وأ

 (ع) .قفي هب و ريعشلاك بيبزلا :لاقو «بيبز نم اضيأ عاص فصن وأ يأ :بيبز وأ

 فسوي وبأ لاقو «فصنو ليقاثم ةعبرأ - ةزمهلا رسكب - راتسإلاو ءاراتسإ نورشع لطر لك :لاطرأ ةينامث وهو
 جح امل فسوي ابأ نأ يورو "ناعيصلا رغصأ انعاص" :اكتلع هلوقل ؛لطر ثلثو لاطرأ ةسمح عاصلا :يعفاشلاو

 :لاق نم مهنمف «هعاص هعم دحاو لك ةعامج هءاجو «ثلثو لاطرأ ةسمخ :اولاقف ءعاصلا نع ةنيدملا لهأ لأس

 :انلو «هبهذم نع فسوي وبأ عحرف لڪ هعاص هنأ يخأ ينربحأ :لاق نم مهنمو 8 يبلا عاص هنأ يبأ ينربحأ

 عاصب لستغيو «نيلطر دم أضوتي اليل ناك :لاق هنأ هم سنأ نع "مالالا" حرش يف مامإلا بحاص هاور ام

 - اثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلا دجو ةنيدملا لهأ عاص رزح امل فسوي وبأ امنإو ؛مهنيب فالح ال :ليقو «لاطرأ ةينامث



 رطفلا ةقدص تقو ۲1 رطفلا ةقدص باب

 .رخأ وأ مذق ول حصو «بحت ال هدعب دلو وأ ملسأ وأ هلبق تام نمف ءرطفلا موي حبص
 رطفلا ةقدص هيلع رطفلا موي حبص دعب رطفلا موي حبص لبق هنم رحفلا عولط وهو

 اذإو ءاراتسإ نورشع يدادغبلا لطرلاو ءاراتسإ نوثالث هنأل ؛دادغب لهأ لطر نم ربكأ وهو «ةنيدملا لهأ لطرب =

 اذهو «كلذ لحأل مهولا عقوف ءءاوس امهدحت يندملاب لطر ثلثو لاطرأ ةسمخب يدادغبلاب لاطرأ ةينامث تلباق

 فصن ريتعي مث ءهبهذع فرعأ وهو هركذل هيف ناك ولو ءفسوي يبأ فالح ةلأسملا يف ركذي ل ًادمحم نأل ؛هبشأ

 عاصلا رادقم يف فالتحالا نأل ؛ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور اميف «نزولاب هريغ نم عاص وأ رب نم عاص

 (حتف) .ليكلل مسا وه عاصلاب تءاح راثآلا نأل ؛ليكلاب ربتعي هنأ دمحم ىورو «نزولا رابتعا ىلع عامجإلاك

 لاقو [(ع) .حبص يف رطفلا ةقدص بحت يأ "بحت" هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بوصنم] :رطفلا موي حبص
 :انلو ءناضمر نم ريخألا مويلا نم بورغلاب كلذو «موصلا لاصفناب رطفلا نأل ؛سمشلا بورغ دنع :يعفاشلا
 قلعتي نأ ضرفلاو ءرطفلا مويب ىّمسملا وه مويلا نأل ؛كلذو «ةليللا نود مويلاب رطفلل صاصتحالل ةفاضإلا نأ

 ءانبهذمك ديعلا موي رجفلا عولطب :لوألا «نارحآ نالوق يعفاشللو ءليللا ال مويلا وهو ةداعلل فلاخم رطفب رطفلا

 (ع) .رطفلا حبص دعب رافكلا نم دحأ :ملسأ وأ (صلختسم «نييع) .نيتقولا عومجم. :يناثلاو

 ببس نأل ؛ليجعتلا ةحص يف ناك ببسلا دوحو نأل ؛حيحصلا وهو ًاقلطم تقولا ىلع :مدق ول حصو

 ةقدص األ ؛هلبق ال ناضمر لوحد دعب اهليجعت زوجي بويأ نب فلح دنعو «هيلع يليو هنومي سأر بوجولا

 رشعلا يف:ليقو «ناضمر نم رخآلا فصنلا يف اهليجعت زوجي :ليقو «موصلا يف عورشلا لبق رطف الو رطفلا
 نك داف قم رغ هالا ناب درو ةا ذلضأ اح دوم ال دايز ني ملا ةو هةم نيعألا

 تلاط نإو هموي نع يأ "رحأ وأ" :هلوقو «ئعملا ةلوقعم ةبرق هنإف «قدصتلا فالخب ءصوصخم تقو يف الإ ةدابع
 ديعلا مويب تصتحا ةبرق اهنأل ؛رطفلا موي يضع. طقسي :نسحلا نعو «عسوم اهتقو نأل ؛هدعب ءادألا حصو «ةدملا

 تقولا يضع طقست الف «ىعملا ةلوقعم ةبرق يه :انلق ءرحنلا مايأ يضع. طقست ةيحضألاك هيضع, طقستو

 (حتف) .ةيحضألا فالخب ةاكزلاك

 (ع«ط) .ناضمر لبق ولو بوحولا تقو ىلع رطفلا ةقدص مدق ول يأ :مدق ول

 (ط) .ةماعلا لوق وهو عسوم اهتقو نأل ؛بوحولا تقو نع ةقدصلا يأ :رخخأ وأ



 همكحو موصلا فيرعت TY موصلا باتك

 موصلا باتك
 هماكحأ نايب يف يأ

 حصو «هلهأ نم ةينب بورغلا ىلإ حبّصلا نم عامجلاو برشلاو لكألا كرت وه
 سمشلا بورغ ىلإ يأ قداصلا رجفلا ll ادمع يأ

 PETTY بحاو وهو نيعملا رذنلاو ,ضرف وهو «ناضمر موص
 ةضرتعم وأ ةيلاح ةلمج رذنلا موص ًاضيأ حصو يأ_ _ناضمررهش يأ 020200

 هنإ الإ «ةيندب ةدابع امهنم الك نأل ؛ةالصلا باتك بيقع موصلا باتك ركذي نأ يغبني ناك :موصلا باتك

 يب :ثيدحلو (4*:ةرقبلا) كةاكّرلا ارتكاز َةالَّصلا اوُميِقَأَول :ىلاعت هلوقل ؛ةالصلا دعب ةاكزلا ركذو نآرقلا عبت

 يف رشعل ةبعكلا ىلإ ةلبقلا فرص دعب موصلا ضرفو «ةاكزلا دعب موصلا ركذ هيف نأل ؛خلإ "سم ىلع مالسإلا
 اهدحأ أشني نيئيشب هباجيإ اهمظعأ :دئاوفب موصلا عرش ىلاعتو هناحبس هللاو «فصضنو ةنسب ةرحشأ دعب نابعش

 ناسللاو نيعلا نم حراوجلا عيمجب ةقلعتملا لوضفلا يف اتعوس رسكو ءوسلاب ةرامألا سفنلا نوكس :رخآلا نم
 اذإو ءاضعألا عينج تعبش سفنلا تعاج اذإ :ليق اذهو ؛اتاسوسحم يق اهتكرح فعضت هب نإف جرفلاو نذألاو

 امص نَمْحَرلِل ترد ين :ىلاعت هلوق هنمو ءاقلطم كاسمإلا :ةغل وهو ءاهلك ءاضعألا تعاج سفنلا تعبش

 (ع) .فنصملا هركذ ام اًعرشو كاسمإلا ةغل موصلا يأ :وه (حتف) .ًاتمص يأ (٠٠:مرم»
 كم ناف يسا كا نمك اكوا ةه اا طفلا نع كاما هنآ فرعي نأ لوألا :خإ کھ كرت

 طرشو «كاسمإلا هنكرو «هئادأ بوجول ببس موي لك مث هلك موصل ببس رهشلا دوهش نأ ملعا مث
 ضيحلا نع ةراهطلاو ةينلا هتححص طرشو «ةماقإلاو ةحصلا هئادأ ا «مالسإلاو غولبلاو لقعلا هبوحو

 قو «لكألا كرت ةينب يأ "ةينب" :هلوقو «ةلبق وأ سملب لزنأ ول لخدف «نيعم ولو يأ "عامجلاو" :هلوقو «سافنلاو
 يف ةين رحستلاو «كلام مامإلا بهذمك ةدحاو ةينب ىدأتي ناضمر موص :رفز لاقو «برقتلا ةينب :"يفاكلا"

 (ع «.ط) .نطابلا مكح هل ام وأ نطابلا ىلإ ءيشلا لاحدإ يأ :برشلاو (حتف) .هريغو ناضمر

 لهأو ءموصلا لهأ نم ةلصاح ةينلا نوكت يأ :هلهأ نم (ع) .ةداعلا نع ةدابعلا زييمتل لكألا كرت ةينب يأ :ةّينب

 )ااو شيخا نم رهاط غلاب لقاع تب عوضلا
 يهو «عباتتلا اهيف بجي اهنم ةعبس ءرشع ةثالث اضرف ةمزاللا تامايصلا [ةضرتعم وأ ةيلاح ةلمج] :ضرف وهو

 رذنلاو ناضمر يف راطفإلا ةرافكو راهظلا ةرافكو بحاولا فاكتعالاو نيميلا ةرافكو لتقلا ةرافك و ناضمر

 ةعتملا موصو 0 يهو جبال تابعا نيبو ءاذك ةنس بحجر ةرغ موص ىلع هلل :هلوقك نيعملا

 يأ "بجاو وهو" :هلوقو ءارهش نموصأل هللاو :لاق نأب نيميلا موصو قلطملا رذنلا موصو قلخلا ةرافك موصو

 نإف (41:لحنلا) كْمتدَهاَع اذإ هللا دعب اوُفْوَأَو :هلوقو (؟:جحلا) مهر اوفو :ىلاعت هلوقل ؛نيعملا رذنلا موص
 قلطأ ملف] باتكلاب تبث امهنم الك نأل ؛ةيضرفلا يف نيعملا رذنلا موصو ناضمر موص نيب قرف ال اذه ىلعف :تلق
 دا لك دع خرا تيد وب لا ةدايعك اا و هس نم نسلم ةنذلا نم صح :تلق [؟هيلع بوجولا

 5/١ ١[ قئاقحلا زمر] .بوجولا الإ تبثي ال هلثمتو «دحاولا ربخو ةلوؤملا ةيآلاك ءايعطق نوكي الف كلذ وحنو



 ك ف

 يقب امو «لفنلا ةّنبو ةَينلا قلطمبو ,راهنلا فصن لبق ام ىلإ ليللا نم ٍةّنب لفنلاو
 AMA ا ل الا .OCCT OLEATE ‹ةتيبم ةنيعم ةينب الإ زج مل

 تقولا نيعت مدعل

 (ط) .ابودنم وأ ةنس ناك ءاوس بحاولاو ضرفلا ىلع داز ام وهو ؛عوطتلا موص اضيأ حصو يأ :لفنلاو
 ىلإ ةينب ناضمر ماص اذإ :ليقو :راهنلا فصن لبق ام (ط) .ليللا نم ةنيب تامايصلا هذه حصت يأ :ليللا نم

 ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال" :## هلوقل ؛اضيأ تييبتلا طرتشي :كلام لاقو «زاح لاوزلا لبق ام

 . ىلاعتا لوقا E حضي لعل و كيتا ES يللا لاقو «"مزعيو
 (۱۸۷:ةرقبلا) 4ٍت ىلإ ميلا اوم م ” رجفلا نم وسأل طبعا َنِم طْيَحْلا مك ن ىَنَح اوب رشاو اوکو

 رجفلا دعب ةميزعلا ريصتف «يحارتلل يهو "مث" ةملكب هدعب مايصلاب رمأ مث ءرجفلا عولط ىلإ برشلاو لكألا حابأ
 «تارافكلاو ءاضقلاك مايصلا نم نيعتملا ريغ ىلع وأ «ةيمستلا ثيدحك ةليضفلا يفن ىلع لومحم ثيدحلاو «ةلاح ال
 امنإ ةينلا نأ :انلو «فيفحتلا ىلع هانبم نأل ؛اضيأ لاوزلا دعب ةينب زوجي هنإف «لفنلا يف يعفاشلاك دمحأ لوقو

 (حتف) .لكلا مكح رثكألل نأل ؛راهنلا رثكأ يف وأ ليللا يف تعقو اذإ حصت

 موصلا ةين قلطم, حصت يأ :قلطمبو (ط) .ىربكلا ةوحضلا ىلإ رجفلا عولط نم وهو «يعرشلا :راهنلا فصن
 :لوقي نأب [(عءط) .محازملا مدعل ؛لفنلا ةينب نيعملا رذنلاو ناضمر موص حصي يأ ] :لفنلا ةينب (ط) .طقف
 نإ :كلام لاقو «لفنلا نع نوكي ةياور يقو «ملعي مل مأ ناضمر نم هنأ ملع ءاوس «لفنلا ادغ موصأ نأ تيون

 ؛لفنلا ةينب حصي ال :يعفاشلا لاقو ؛لفنلا نع حص ملعي مل نإو ءامئاص نكي مل لفنلا ىونف ناضمر موي هنأ ملع
 هيف عرشي مل ناضمر نأ :انلو «ةالصلا يف امك ةدهعلا نع جرخيل ؛هنييعت نم دبالف «مولعم موص هب رومأملا نأل

 يف أطخلا عمو هريغ ةينبو ةينلا قلطعي باصيف «نييعتلا ىلإ جاتحي ال نيعتملاو «ضرفلل انيعتم ناكف رخآ موص
 نع عقي الف < ی ي : مدعل .نيعتلا ىلإ حاتم هني او نر نه ا ع تعقو اذإ الإ فصولا

 نيعملا رذنلا كلذكو ءاضيأ رخآ بحاو ةينب ناضمر موص حصيو «بحاو وأ لفن نم یون امع لب «ناضمر

 (حتف ءئيع) .رذنلا نع نوكي الو «ىون امع نوكيف رخآ بحاو ةينب الإ كلذ عيمجب ىدأتي
 (عءط) .لفن نم هدسفأ ام ءاضقو اهلك تارافكلاو قلطملا رذنلاو ناضمر ءاضق موص وهو :يقب امو
 صوصخ تييبتلاب دارملا سيل [(نيكسم ؛ع) .راهنلا نم ةينب حصي الف اليل ءيشلا لعف وهو تييبتلا نم] :ةتيبم
 نأل ؛راهنلا نم ةينب حصي ال يأ ءرجفلا عولط نع اهريخأت مدع دارملا لب ءرجفلا عولط ىلع ةينلا ميدقت

 مئاصلا ىلع بحت :انباحصأ لاق مث «ءادتبا نييعتلا نم دب نكي ملف احل نيعتم ريغ نامزلاو ةمذلا يف تباث بوحولا
 :انلق «ةالصلاك ةدحاو ةدابع رهشلا موص نأل ؛ةدحاو ةينب رهشلا عيمج موص حصي :كلام لاقو «موي لكل ةينلا

 لك موص نأل ؛موي لك موصل ةينلا انطرتشا اذهلف «ةالصلا فالخب موصلا يف لكلا داسف بحوي ال ضعبلا داسف

 (حتف) .ليللا وهو هيف موصلا حصي ال تقو للختل ؛ةدح ىلع ةدابع موي



 ناضمر رهش توبث f موصلا باتك

 الإ كشلا موي ماصي الو 35 نيثالث نابعش دعب وأ ,هلاله رب عر تبشيو

 E TC OSAP رطفلا وأ كاضمر لاله یار نمو ءاعوطت

 هريغ هركيو

 نابعش ةدع اولمكأف مكيلع لالهلا مغ نإف «هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص :ككلع هلوقل :خلإ ناضمر تبثيو

 ةعست نوكي دق رهشلا نأل ؛نابعش نم نيرشعلاو عساتلا يف لالا سامتلا بجيو «عامجإلاب اذهو ءاموي نيثال

 موص نأ ىلإ ءاميإ "هلاله ةيورب" :هلوق يفو «بحاولا ةماقإل هبلط بجيف ثيدحلا يف درو امك اموي نيرشعو
 (حتف) .حيحصلا وه الودع اوناك نإو موجنلا لهأ لوقب مزلي ال ناضمر

 ؛لالهلا مغ اذإ نابعش رهش ددع ليمكتب يأ :نابعش دعب وأ (ع) .ثيدحلا "هتيؤرل اوموص" :الئثع هلوقل :هلاله

 (حتف) ."اموي نيئالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع لالحلا مغ نإف" :اكتفع هلوقل
 ىوتسا ام كاشلا [(ط) .ناضمر نم وأ هنم هنأ كشلا عقو اذإ نابعش نم نيثالث موي وهو] :كشلا موي ماصي الو

 كشلا عقوف نابعش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا يف ناضمر لاله مغ نأب اذو «تابثإلاو يفنلا نم كاردإلا فرط هيف

 موص كشلا موي يف يوني نأ :اهدحأ :هوحو ىلع ةلأسملا هذهو «ناضمر نم وأ نابعش نم هنأ نيثالثلا مويلا يف

 ناضمر نم مويلا نأ رهظ نإ مث ,"نيموي وأ موي موصب ناضمرل اومدقت ال" :ثيدحل ؛امبرحت هوركم وهو ناضمر
 نأ :يناثلاو «ناظ هنأل ؛هضقي مل رطفأ نإو ءاعوطت ناك نابعش نم هنأ رهظ نإو «هماصو رهشلا دهش هنأل ؛هئزحي

 :ليق دقف نابعش نم هنأ رهظ نإو «هئزجي ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث «ًاهيزنت اضيأ هوركم وهو رخآ بحاو نع يوني
 «حصألا وهو «هاون يذلا نع هأزجأ :ليقو «بحاولا نم لماكلا هب ىدأتي الف «هنع يهنم هنأل ؛اعوطت نوكي

 موي ماص نم" :ثيدحلا يف درو هنإ :لوقيو «هوركم ضعبلا دنعو «هوركم ريغ وهو «عوطتلا يوني نأ :ثلاثلاو
 .ثيدحلا اذهل لصأ الو «"مساقلا ابأ ىصع دقف كشلا

 تقو ىلإ راظتنالاب ةماعلا فيو «هسفنب ىفملا موصي نأ راتحملاو «هل ةداع قفاوي مل نأب هركي ءادتبا :يعفاشلا لاقو

 نإ موصي الو ناضمر نم ناك نإ أدغ موصي نأ يوني نأب ةينلا لصأ يف ددرتي نأ :عبارلاو ءراطفإلاب رمأي مث «لاوزلا

 مئاص انأف ءاذغ دجأ مل نإ ىون اذإ اذكو «ةميزعلا يف مزجلا مدعل ؛امئاص نوكي ال هحولا اذه يفو «نابعش نم ناك

 نأب ةينلا فصو يف ددرتي نأ :سماخلاو «مئاصف الإو ءرطفمف اروحس دحأ مل نإ ىون ول كلذكو ءرطفمف الإو

 نيرا نو هددت وک دعو رخ او ف نا نم ناك نإ ع موضي ناصر ون دغ ناك نإ يوت

 نع هئزجي ال نابعش نم هنأ رهظ نإو «ةينلا لصأ يف مزحلا دوجول ؛هأزجأ ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث «نيهوركم
 ادغ ناك نإ ناضمر نع يوني نأ :سداسلاو ءءاضقلاب نومضم ريغ ًاعوطت نوكيو هب مزحلا مدعل ؛رخآ بحاو
 نإو «هنع هأزحأ ناضمر نم هنأ رهظ نإ مث ءاهيزنت يأ اضيأ هوركم اذهو «نابعش نم ناك نإ عوطتلا نعو «هنم
 (ط) .يضاقلا دنع دهشو رطفلا لاله يأ :رطفلا وأ (حتف «نيكسم) .لفنلا نع زاح نابعش نم هنأ رهظ



 داضمر رهش توبث 9 موصلا باتك

 ىثنأ وأ ًانق ولو ٍلدع ٌربخ ٍةّلعب لبفو ءطقف ىضق رطفأ نإف «ماص هلوق درو
 ee ”ةرافك الب موي يأ يضاقلا دراي دعب يأ

 ل O ءرطفلل نيتّرحو رح وأ نيرحو .تاضمرل
 رح وأ نيرح ربح لبق يأ

 فو رهشلا دهش هنأل ارض نفت :ماص (ع) .ةيؤرلاب ل نأب :ماص هلوق درو

 حيحصلاو ءرفكيو يضقي :ليقو «ةرافك الب طقف ىضق عامجلاب يأ :خلإ رطف أ نإف (ع) .طايتحالل رطفلا لاله

 ةرافكلا هذهو «ةهبش ثروأف «طلغلا ةم وهو «يعرش ليلدب هتداهش در يضاقلا نأ ةرافكلا مدع هجوو «لوألا

 كشو «هقح يف نقيتم ناضمر نال ؛عاقولاب رطفلا ناك اذإ ةرافكلا همزلتف يعفاشلل ًافالخ «تاهبشلاب ئردنت

 يضاقلا در نأ عم هقح يف انقيت نوكي الف ءلاله ال ًالايخ نوكي نأ لمتحي هآر ام هنأ :انلو «هنقیت لطبي ال هريغ

 تارافكلا ةيقب فو «بلغأ اهيف ةبوقعلا نعم نأ رابتعاب تابوقعلاب تقحلأ امنأل ؛ةرافكلل ةئراد ةهبش هتداهش

 (حتف) .بلغأ ةدابعلاو «ةبوقعلاو ةدابعلا نعم عمتجا

 ةيفيك نيب ءاوس ةداهش ال ربح هنأل ؛ءاضق سلحبو مكح البو دهشأ ظفل البو ىوعد الب يأ :خلإ ةلعب لبقو

 جرخت نأ ةردخملا ةيراجلا ىلع بجيو ءامهلثم ىلع ولو ىثنأو دبعك رخآ ىلع دحاو ةداهش لبقتو ءال مأ ةيؤرلا

 لاقو «نورطفي ال مهنأ :نيخيشلا نعف لالهلا ري ملو ةدعلا اولمكأو تلبق اذإ مث ,دهشتو اهالوم نذإ الب اهتليل يف

 فذقلا دحب ادودحم ناك ءاوس ًاقلطم يأ "لدع ريح" :هلوقو «دحاولا لوقب ال يضاقلا مكحي رطفلا تبثي :دمحم

 :كلام دنعو «هجو نم ةداهش هنأل ؛ةبوتلا دعب فذقلا دحج دودحملا ةداهش لبقت ال هنأ ةفينح يبأ نعو ءال وأ

 ام :انلو «هيلوق دحأ يف يعفاشلا دنع اذكو اهعاونأ رئاسك ددعلا هيف طرتشيف ةداهش عون اذه نأل ؛نيثملا طرتشي

 هلإ ال نأ دهشتأ" :لاقف لالهلا تيأر ينإ :لاقف ٌدي هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هنأ ام سابع نبا نع يور

 اوموصيلف سانلا يف نذأ !لالب اي" :لاق "معن" :لاق "؟هللا لوسر ادمحم نأ دهشتأ" :لاق معن" :لاق "؟هللا الإ

 (حتف «نيكسم) .دحاولا لوق لبقي ةنايدلا ربح يف نألو ؛"ادغ

 (ط) : قاغا سلاف رخ ل الو فاطم هو لق يأ :لدع ربخ (ع) .ءامسلا يف امصوحنو رابغ وأ ميغل :ةلعب

 لمشيل ؛"ىثنأ وأ" :هلوق اذكو «ضعبلا قتعمو ربدملاو بتاكملا لمشيل ؛ظفللا اذه راتحاو ءاقيقر يأ :انق ولو

 (عءط) .هموص لحأل و ناضمر رهش لحأل لبق يأ "لبق" :هلوقب قلعتم :ناضمرل (ع) .اهريغو ةمألا

 هيف نأل ؛ماكحألا رئاس يف امك رطفلا لال نيترحو رح وأ نيرح ةداهش لبقي يأ :نيترحو رح وأ نيرحو
 ىوعدلا هيف طرتشي ال نكلو «ةداهشلا ظفلو ددعلاو ةيرحلاو ةلادعلا هيف تطرش اذهلف «راطفإلا يهو «دابعلا ةعفنم

 :هلوقو ١17/١[ :قئاقحلا زمر] .ةداهش هنوكل فذقلا يف دودحملا ةداهش هيف لبقت الو «ةرحلا قالطو ةمألا قتعك

 لاله يف مهربخب ملعلا عقي ريثك عمج ةداهش الإ لبقت مل ةلع ءامسلاب نكي مل نإ يأ "ام ميظع عمجف الإو"

 - :دمحم نعو «ةماسقلاك الجر نوسمح فسوي يبأ نعو ءةلحلا لهأ :ةرثكلا دح يف ليق مث ءرطفلاو ناضمر



 ناضمر رهش توب ۲۲٢ موصلا باتك

 .علاطملا فاالتحال ةربع الو ,رطفلاك ىحضألاو ءامه ميظع عمجف الإو
 روهشلا ةيقبو هلاله يأ رطفلاو ناضمرل يأ

 ناك اذإ اذكو «لبقي ال نأ ةياورلا رهاظف رصملا جراح نم دحاو ءاج ولف «ببناح لك نم ربخلا رتاوتي تح =

 فلحخ نعو «نيتأرماو لحرو نيلجر ةداهش لبقت هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو ءرصملا يف عفترم ناكم ىلع
 ةردكلاوب ةلفلا لاف هنآ ليقع غو: اعلا ري هنأ كلا ضف تح يأ نعو «ليلق خلبب ةئام سمح :لاق بويأ نبا

 (نيكسم) .دحاولا ةداهش لبقت :يعفاشلا لاقو .حصألا وهو مامألا يأر ىلع

 وهو نيترحو رح وأ نيرح ةداهشب توبثلا يف رطفلا لالهك يأ :رطفلاك .ةلع ءامسلاب نكي مل نإو يأ :الإو
 (عيط) .حصألا

 نيب ناك ءاوس ًاقلطم ةياورلا رهاظ يف ىرخأ ةدلب لهأ كلذ مزلي ةدلب لهأ لالما ىأر اذإ يأ :خلإ ةربع الو

 نأل ؛طايتحالل حصألا وه لوألا ناك نإو هبشألا وهو مزلي ال :مهضعب لاقو «ىوتفلا هيلعو ءال وأ توافت نيتدلبلا

 تلاز اذإ يح «هحورخو تقولا لوحخد يف امك راطقألا فالتحاب فلتخي سمشلا عاعش نم لالما لاصفنا

 تكر حت املك لب ءسمشلا بورغو رجفلا عولط اذكو «برغلا يف لوزت نأ هنم مزلي ال قرشلا يف سمشلا

 يف تبثم اذهو «نيرخآل ليل فصنو ضعبل بورغو نيرخآل سمه عولطو موقل رجف عولط كلتف ةحرد سمشلا
 فلتخت ال توافت نيتدلب نيب نكي مل اذإ :مهضعب لاقو ]۱۳۸ 2١17/١ :قئاقحلا زمر] .ةئيهلاو كالفألا ملع

 ةدلبلاب نيتدلبلا ىدحإ مكح مزلي الو «علاطملا فلتخت ادعاصف رهش ةريسم يأ توافت امهنيب ناك نإو «علاطملا

 لبق ناك اذإ :فسوي يبأ دنعو «ةلبقتسملا ةليللا وهو هدعبو لاوزلا لبق ارامي لالحلا ةيؤرب اضيأ ةربع الو «ىرحألا

 وهف «هولتت سمشلا مامأ هارحب ناك نإ :ةياور يف ةفينح يبأ نعو ءرطفلا بوجوب مكحيف «ةيضاملا ةليللا وهف لاوزلا
 (ييع «نيكسم) .ةلبقتسملا ةليللا نم وهف سمشلا فلح هارحب ناك نإو «رطفلا بوجوب مكحيف «ةيضاملا ةليللا نم

 ةربع الو «ىوتفلا هيلعو برغملا لهأ ةيؤرب قرشملا لهأ مزليف «سانلا رئاس مزل رصم يف تبث اذإ لب :علاطملا

 (عيط) اقلط ارا لالهلا ةيؤرب



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب ۷ موصلا باتك

 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب

 هريغ وأ تيزب مئاصلا يأ همون يف مئاصلا يأ

 هعاونأو موصلا نايب نم غرف امل [.هل تادسفملا ريغو موصلا تادسفم نايب يف يأ ] :خ! موصلا دسفي ام باب

 نم تادابعلا يف نالطبملا نيبو هنيبو بولطملا وه امع هحارحإ ءيشلا داسفو «هيلع ةيراطلا ضراوعلا يف عرش

 (حتف) .لطابلا يف ال دسافلا عيبلا يف ضبقلاب كلملا تبثي اذهو «تالماعملا يف امهفالخب يواستلا بسنلا

 ءيشلا راضحتسا مدع نايسنلا [.حيحصلا يف اهدعب وأ ةينلا لبق ةثالثلل ديق وهو ايسان هنوك لاح يأ ] :ايسان

 جرخي يسانلاب دييقتلاو «مثإلا طوقس يف رذع ىلاعت هقوقح يقو «دابعلا قوقح يف ارذع سيلو «هتحاح تقو

 رابتحا وأ ةضمضملا دصق لب «برشلا الو لكألا دصقي مل نأب رطفلل دصاقلا ريغ موصلل ركاذلا وهو عطحملا

 دسفت ال ايسان ةثالثلا ءايشألا هذه نأ :لصاحلاو ,ئىطخملاك مئانلاو هركملاو «هفوح ىلإ ءيش قبسف لوكأملا معط

 ةالصلا يف ايسان مالكلاك راصف موصلا داضي ام دوجول ؛سايقلا وهو هموص دسفي :كلام لاقو «موصلا

 ءاضق الف هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ايسان برش وأ لكأ اذإ" :دروو «يراخبلا هاور «"هاقسو هللا همعطأ اغنإف

 يناثلا ثيدحلاو «نيمئاصلاب اهبشت تارطفملا نع كاسمإلا موصلا مامتإب دارملا نوكي نأ لامتحا عفدني هبو «"هيلع

 يف مارحإلا فالخب ةلالد عامجلا يف تبث برشلاو لكألا يف تبث اذإف «حيحص هدانسإ :لاقو يطق رادلا هاور

 ركذم ال موصلا يو ,ةيداعلا هتئيه فلاخت ءايشألا هذه يف هتئيه نأل ؛ةركاذم هتلاح نأل ؛فاكتعالاو ةالصلاو جحلا

 (حتف «نيع) .هل

 دسفي ال يأ "رظنب لزنأ وأ" :هلوقو «"مالتحالاو ةماجحلاو ءيقلا :مئاصلا نرطفي ال ثالث" :الكفع هلوقل :ملتحا وأ

 ةرظنلا ةرظنلا عبتت ال" :#كلع هلوقل ؛هموص دسف لزنأف نيترم رظن نإ :كلام لاقو «نيترم وأ ةرم ناك ءاوس شا

 دارملاو «ركفتلاب لازنإلاك راصف ءامب لصتم ريغ هيلع روصقم رظنلا نأ :انلو "كيلع ىرحألاو كل ىلوألا نإف

 اغإو «راركتلاب رطفي ال ارطفم نوكي ال امو «هيف راركتلا طرتشي ال ارطفم نوكي ام نألو «مثإلا قح يف يور اع

 رطفأ" :#جع هلوقل ؛دمحأل فالح هيف "مجتحا وأ" :هلوقو «هموص دسفي هوحنو ذيخفتلاب لزنأ نإ هنأل ؛رظنلاب ديق

 نأل ؟خ وسنم هاور امو ‹«مئاص وهو مجتحاو .مرحخ وهو مجتحا ع هنأ يور ام :انلو «'موجحملاو مجاحلا

 (حتف) .حتفلا ماع ةنماثلا ةنسلا يف ناك هاور امو «ةرشاعلا ةنسلا يف ناك لع هماجتحا

 (ط) .اموي رمتسا ولو ابنج حبصأ وأ لاط نإو ركذ وأ ارارم اهجرف ىلإ ولو :رظنب
 (عيط) .دواد وبأ هاور ( "باتغا وأ مجتحا نم رطفي ۶ e هلوقل :مجتحا وأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب ۲۲۸ موصلا باتك

 هموصل ٌركاذ وهو ٌبابذ وأ 0 وأ ءهب لازنإلا فالخب ءلّبق وأ لحتكا وأ
 ةيلاح ةلمح وهو دسفي هنإف دسفي ال هنإف لزني ملو ا

 aS ORS ea لهوا a لو اق اه را اقوا E هنانسأ نيب ام لكأ وأ

 هاور «مئاص وهو لحتكا د يبلا نأ ده ةشئاع نع يور امل ؛اضيأ موصلا دسفي ال لاحتكالا يأ :لحتكا وأ

 دمحأو كلام لاقو «حصألا يف هنول دجوو قزب ول اذكو .دجي م وأ هقلح يف همعط دجي نأ نيب قرف الو «ٰيطق رادلا

 انيور ام :انلو «"مئاصلا هقتيل" :لاقو «مونلا دنع حورملا دمتإلاب رمأ لء هنأ يور امل ؛دسفي هقلح يف همعط دحو نإ

 هقلح يف هدجي امو «قرعلاك حشرتلاب جرخي عمدلاو «كلسم غامدلاو نيعلا نيب سيل هنألو ؛م# ةشئاع ثيدح نم

 لستغا نم اذكو هنع عانتمالا نكمي ال ذإ ؛هقلح يف همعط دحوو ءاودلا قد نمك هرضي الف هنيع ال لحكلا رثأ

 حصي الف ؛نيعم نب ىج هلاق ركنم هايور امو «ذفانملا نم لحادلا وه امنإ رطفملا نأل ؛رطفي ال هنطاب يف ءاملا درب دحوف

 ةفص دملإلا ف فرع ليل هنأ لامتحال ؛مهيلع ةقفش كلذ لاق ع هنأ ىلع لومحم وهف حص نئلو «هب جاجتحالا

 كع هنأ يردخلا ديعس وبأ ىور امل ؛رطفي ال لزني ملو نعي "لبق وأ" :هلوقو .هوحنو ةرارحلاك مئاصلا قفاوت ال
 ناتبثي امهإف ءةعحرلاو ةرهاصملا فالخب «تاقث هتاور :لاقو «نيطق رادلا هاور «ةماجحلاو مئاصلل ةلبقلا ف صخر

 ءاضق ىلع انهو عاقولل يضفملا ببسلا ىلع ريدأ اهيف مكحلا نأل ؛لزني مل نإو سملاب اذكو ةوهشلاب ةلبقلاب

 دوحول ؛ءاضقلا هيلعف ةلبقب لزنأ ولو «موصلا هب دسفيو ةرهاصملا مكح هب تبثي ال ةلبقلاب لزنأ ول اذهو ءةوهشلا

 (حتف) ۱١۸/١][ :قئاقحلا زمر] .جاليإلا مدعل ؛ةرافكلا نود ا لازنإلا وهو عامجلا نعم
 همف قبط رسيتل ؛هموص دسف جلث وأ رطم وأ هفاعر مد وأ هقرع وأ هعومد هقلح لحد ول امأ :ڂٍإ هقلح لخد وأ

 ىلع ءاوتحالا نأب اوحرص اذهو «لاخدإلا نع زارتحالل لوحدلاب ديقو «لوحدلا نع زارتحالا عم انايحأ هحتفو

 رهوج نيبو ههبشو كسملا حيرب بيطت ءاوه نيب قرفلا حوضول ؛كسملاو درولا مشك سيلو «دسفم ةرخبملا
 دسفي ال هموصل ايسان ناك نإ هنأ ىلإ ريشي ةيلاح ةلمج "هموصل ركاذ وهو" :هلوقو .هلعفب هفوج ىلإ لصو ناخد

 (حتف «نيكسم) .ىلوألا قيرطلاب
 (ع) .حصألا يف جلثلاو رطملا فالخب ناحدلا هبشأف هنع عانتمالا هتعاطتسا مدعل دسفي ال :هموصل

 ناك نإو «ةداع نانسألا نيب ليلقلا ىقبي هنإف «هنع زارتحالا ناكمإ مدعل ؛اليلق ناك اذإ :لإ نيب ام لكأ وأ
 ليلقلا نأ :انلو «جراخلا نم الحاد نوكيف رهاظلا مكح هل مفلا نأل نهج ملا ي طق هر لاو طفت ارك

 ردق امهنيب لصافلاو «هنع زارتحالا نكمي ريثكلاو «هقير ةلزنمب هنانسأل اعبت راصف ةداع هنع عانتمالل نكم ال

 نأ دمحم نع يور امك هموص دسفي نأ يغبني هلكأ مث هحرحخأو هديب هذحأ نإو «ليلق اًنود امف «ةصمحلا

 ؛دسفي ال اهغضم ولو «دسفي ءادتبا جراح نم اهعلتبا ولو «هموص دسفي ال هنانسأ نيب ةمسمس علتبا اذإ مئاصلا

 زمر] .هريغو قيرك رطفي هعلتبا مث هحرخأ ولو ءهركيو رطفي مل هعلتبا مث هيف يف هقير عمج ولو «ىشالتت امنأل
 ١9/١[ :قئاقحلا



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب 56 موصلا باتك

 .طقف ىضق اديدح وأ ةاصح علتبا وأ ءاقتسا وأ هداعأ نإو ءرطفي مل داعو ءاق وأ 9 9 2. ع طا س 3 £ ط س 0
 5200 ًادمع ءيقلا يأ ف الوو

 REA EAS RED SASS ءاود وأ ءادع برش وأ لكأ وأ عموج وأ عماج نمو

 ءاضقلا هيلع سيلف ءيقلا هعرذ نم" :اكتفع هلوقل ؛ءيقلا داعو ءاق ول اضيأ هموص دسفي ال يأ :داعو ءاق وأ

 هنود امو مفلا ءلم هيف يوتسيو «تاقث هتاور :يطق رادلا لاقو ءدواد وبأ هاور «"ضقيلف ادمع ءاقتسا نمو
 لئاسملل باوح :رطفي مل (حتف) .نيفرطلا لوق حيحصلاو «دسفي مفلا ءلم ناكو داع نإ :فسوي وبأ لاقو

 وأ داع ريثك ءيقو" :"ةيادهلا" يف ام هحضوي :ءاقتسا وأ هداعأ نإو (ع) ."لكأ نإف" :هلوق دنع نم ةروكذملا

 :دمحم دنعو «مفلا ءلم نعي ةرثكلا :فسوي يبأ دنع ربتعملاف ءيقلا داع اذإ يأ "نيلاحلا يف ليلقلا ال دسفي ديعأ

 دسفي ال ليلقلا ةداعإ يقو ءًاقافتا دسفي ال ليلقلا دوع يفو ءاقافتا دسفي ريثكلا ةداعإ يفف «ةداعإلا يأ عينصلا ربتعي
 (حتف) .دمحم دنع ال فسوي يبأ دنع دسفي ريثكلا دوع يفو دمحم ًافالخ فسوي يبأ دنع

 ؛ءاضقلا هيلعف يأ :خلإ ةاصح علتبا وأ (نيكسم) .الوأ مفلا ءلم ناك ءاوس ءيقلا يف فلكت يأ :ءاقتسا وأ

 ترصقف ندبلا عفنل هفوج ىلإ ءاذغلا لوصو وهو رطفلا نعم مدعل ؛لكلا يف هيلع ةرافك الو ءرطفلا ةروص دوحول
 ةرافكلا بوحو هيف ىفتنا ام لك نأ ملعاو .ناحدلا برش يف ةرافكلا بحت ال اذه ىلعف «ةرافكلا تفتناف ةيانجلا

 اذكو «ىوتفلا هيلع ام ىلع تبحو هلعف نإف موصلا داسفإ ةيصعم دصق لحأل ىرحأ دعب ةرم هنم عقي مل اذإ هلحم

 اذه ىلعو «هدحو هلكأ داتعا اذإ الإ بحت ال حلملا يفو ,دمحم دنع الإ نيجعلاو زرألاو قيقدلا يف ةرافكلا بحت ال

 هنأل ؛ئمرألا نيطلا الإ نيطلا يف بحت الو ءال الإو اهيف بحت ةداع لكؤت تناك نإ اهلك تاتابنلاو راجشألا قاروأ

 (يئيع «حتف) .ةرافكلا بوجو يف ءاذغ لوكأملا نوك طرتشي ال :كلام لاقو «هب ىوادتي

 ةملكب ةروكذملا لئاسملل باوح] :طقف ىضق (ع) .هب ىذغتي ال ام ًائيش وأ ًابارت وأ رجح وأ :اديدح وأ
 (نيكسم) .عالتبالا يف ًاضيأ ةرافكلا بحت :كلام لاقو «ةرافكلا بوحو الب يأ [(ع) ."هداعأ نإو"
 «لزنأ ولو ةتيم وأ ةميمبي عماج ول ةرافكلا بحت الف ءلامكلا ىلع ىهتشم لحما نوكي نأ دبال :خلإ عماج نمو

 يف لزنأو نيتأرملا نيب ولو ةشحاف ةرشابمم. وأ هفكب نئمتسا وأ سل وأ نطب وأ ذخف اذإ اذكو «يهتشت ال ةريغص وأ

 امأ ءرفكيو يضقيف يّنحال ناسنإ نم نيليبسلا دحأ يف عامجلا نوكي نأو ءرطفي مل لزسني مل ولو «عيمجلا

 ؛لزني مل وأ لزنأ ءاوس «ءيجي امك يبارعألا ثيدحلف ةرافكلا امأو ء«هيضقيف هتوف دقو موصلاب رومأم هنإف ءاضقلا

 مكحلا اذهو ءاهنم ةرافكلا بوحوو موصلا داسفو «نيناتخلا ءاقتلاب قلعتت لاستغالاو ءدحلاك عامجلا ماكحأ نأل

 "نم" ةملكو «يطق رادلا هاور «"رهاظملا ىلع ام هيلعف ناضمر يف رطفأ نم" :اتلع هلوقل ؛ىثنألاو ركذلا يف ءاوس
 :يعفاشلا لوق يفو «هتعواط نإ ةأرملا ىلع بحت امنإ :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو «ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت

 (حتف «ئيع) .جوزلا اهنع لمحتيو ًاضيأ اهيلع بحت :لوق يفو ءاهيلع بحت ال
 (ع«ط) .ًايح ًاناسنإ نوكي نأب لامكلا ىلع ىهتشم لحم يف نيليبسلا دحأ يف ىثنأ وأ ناك اركذ :عموج وأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب ۰ موصلا باتك

 داسفإبو «جرفلا نود اميف لازنإلاب ةرافك الو ,راهظلا ةرافكك رفكو ,ىضق ادمع
 اشيا ةزاقك ذل يعفاشلل افالخ اندنع

 . ةمآ اا لا هنذأ يف رطقأ وأ طعتسا وأ نقتحا نإو ناضمر ريغ موص
 رخل كل ١ ةيطلا نكي هربد يف ةنقح عضو

 .فالح الب مويلا كلذ موص :ىضق (ع) .ةثالثلا عيمج ىلإ عحري ديقلا اذهو دما هنر لاح :ادمع

 اهنأل ؛برشلاو لكألا يف يأ ءاهيف ةرافك ال :يعفاشلا لاقو "عماح" نم ربح هنأل ؛عفرلا لحم يف :رفك و ىضق

 «ثيدحلا "ناضمر يف رطفأ نم" انيور ام :انلو «هريغ هيلع ساقي الف «سايقلا فالخ ىلع صنلاب عاقولا يف تبثت

 تكله :لاقف لع يبلا ىلإ لحر ءاح :ه#و ةريره يبأ ثيدحل ؛بيترتلا يف يعي "راهظلا ةرافكك" :هلوقو

 :لاق ءال :لاق ؟"قتعت ام دحب له' :لاق ءناضمر ف ينأرما ىلع تعقو :لاق ؟"ككلهأ امو" :لاق هلا لوسر اي

 سلج مث ءال :لاق ؟' کم نيس معلن ام دع لهآ :لاق ال :لاق ؟"نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست له"

 لهأ نم جوحأ تيب لهأ اهيتبال نيب امف هانم رقفأ ىلَعأ :لاقف "اذه قدصت" :لاقف ءرمت هيف قرعب لَك يبلا ياف
 لوتي ضيا نا افك لغ اسايف لاب لوفي: يح كلا االغ بابا كدب يح نقل كحق ب

 (حتف) .رييختلاب لوقي ثيح يعفاشلل افالخو «عباتتلا يفنب
 معطأ زجع نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نإف «ةبقر ريرحت هيلعف ةبقر دجي ناك نإ نعي :راهظلا ةرافكك
 لب «فكلاب ءانمتسالاو ذيخفتلاو نيطبتلاك ربدلاو لبقلا يأ ] :جرفلا نود اميف (نيكسم) .انيكسم نيتس
 ذيخفتلاب ناك ءاوس ءاقلطم جرفلا نود اميف لازنإلا يف ةرافك الب ءاضقلا بجي يأ [(ع«ط) .طقف ءاضقلا همزلي
 «حصألا وهو ءامهوق وهو «ةرافكلا امهيلعف «ربدلا يف ئطو نإ هنأ :هنعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو «ربدلاب وأ
 هدوجول ءاضقلا بجيو «جرفلا يف جرفلا لاخدإ وهو «ةروص عامجلا مدعل ؛فكلاب ءانمتسالا يف ةرافكلا اذكو

 نعو «نوعلم ديلا حكان نأ يور امل مرحي :ليقف «فكلاب ءانمتسالا يف فلتخاو ءةوهشلا ءاضق هنإ ثيح نم نعم

 نوفبعي اوناك ةمأ هللا بذع :ريبخ نب ديعس لاقو یالؤه مهأ نظأف «ىلابح مهيديأو نورشحي اموق تعم :ءاطع

 (صلختسم «ئيع) .لابو هيلع نوكي ال نأ ىجري ةوهشلا نيكست هب دصق نإ :ليقو «مهریکاذع

 وصلا نم هؤالحإ زوجي ال ذإ ؛ناضمر كته يف تدرو ةرافكلا نأل ؛ناضمر ءاضق يف ولو :ناضمر ريغ

 «لعافلل 0 امه طعتسا وأ نقتحا نإو :خلإ نقتحا نإو ]141/1 7-3 زمر] .ةنمزألا نم هريغ فالخب

 :ءيشلا رطقأ :لاقي ءايدعتم تأي مل "رطقأ" نأل ؛رطق باوصلا "رطقأ وأ" :هلوقو ءزئاح ريغ لوعفملل اهؤانبو

 ريطقتلا ئبعم. راطقإلا امأو «ريغ ال ايدعتم فيعضتلابو ءامزالو ايدعتم ءاج هنإف "رطق' فالخب ءرطقي نأ هل ناح

 ءاملا نأب "ةياهنلا" يف مزجف يناثلا يف فلتحاو ءلوألا يف فالح الو «ءاملاو نهدلا معف راطقإلا قلطأو «تأي ملف

 ءاودلا هفنأ يف بص يأ :طعتسا وأ (حتف ءنييع) .رطفي هغامد ىلإ ءالا لصوو قشنتسا ولو ءاقلطم رطقي ال

 (ع) .هتطعسأو هتطعس :لاقي هنمو ةيودألا نم فنألا يف لعجي ام نيسلا حتفب طوعسلاو
 (ع) .سأرلا مأ غلبت يلا ةجشلا يهو :ةمآ وأ (ع) . .رطفي ال هيف رطقأ اذإ ءاملا نأل ؛انهد :هنذأ



 هدسفي ال امو موصلا دسفي ام باب صرخ موصلا باتك

 ء يش قوذ هركو ال 8 ق رطقأ نإو ‹رطفأ هغامد وأ هفوح ىلإ لصو ءاودب
 ا ةمآلا ىلإ عجري ةفئاحلا ىلإ محري ءاودلا يأ

 NEE DES كا براش نهدو لحك ال «كلعلا غضمو رذع الب هغضمو
 الو يأ کیا عا هركي اذك يأ انركذ امل ايش مئاصلا يأ

 أ هنذأ يف رطقأ وأ طعتسا وأ نقتحا نإ ءاضقلا بحي نعي عيمدلاب قلعتم [(ط) .اهتايدوأ ناك اظرإ :حلإ ءاودب

 امم ءوضولاو لحد امث رطفلا" :اككفع هلوقل ؛امب موصلا داسفو «ةرافك الب ءاودلاب غامدلا وأ فوجلا ةحارج ىواد

 ؛رطفي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو .فوجلا ىلإ ندبلا حالصإ هيف ام لوصو وهو ءرطفلا نعم دوجولو ؛"جرح
 ءاقافتا رطفمي سيل سبايلاو ءامهل افالخ هدنع دسفم بطرلا ءاودلا :ليقو «مفلا وهو يلصألا ذفنملا نم لصي مل هنأل
 /١٤١[ ١:قئاقحلا زمر ] .ال الإو رطفأ فوحلا ىلإ لصو نإف ءلوصولل ةربعلا نأ ىلع نورثكألاو

 (ع) .ةرافك الب ءاضقلا بجي هنكل ءاهلك روصلا يف رطفأ يأ "نقتحا نإو" :هلوق نم طرشلا باوج :رطفأ
 هنأ حصألاو ءبرطضم دمحمو ء«رطفي فسوي يبأ دنعو ءانهد وأ ءام ناك ءاوس ةفينح يبأ دنع رطفي ال يأ :ال

 ءاهلبق يف راطقإلا يف اوفلتحاو ؟ال مأ ذفنم فوجلاو ةناثملا نيب له هنأ ىلع نبم فالتخالا اذهو «ةفينح يبأ عم

 ٍ 4١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .رطفلا حيحصلاو
 ىلإ ائيش هنم بذحت نأ نمأي الف ىوق ةبذاحلا نأل ؛داسفإلل موصلا ضيرعت نم هيف امل :لإ ءيش قوذ هركو

 ةياور يف رذع البو ءاقافتا رذعلاب هيف رطفلا حابي هنأل ؛هركي الف لفنلا يف امأ ءضرفلا يف ةهاركلا هذه :ليق نطابلا

 دحج مل اذإ اذكو افاسل فرطب ةأرملا قوذت نأ اه سأب ال قلخلا ءيس اهجوز ناك اذإ ةأرملا نأ راذعألا نمو «نسحلا

 رذع اضيأ ءيشلا ءارشو ءابيلح الو اخيبط دحت ملو موصي ال نمم ءاسفن وأ ضئاح نم ماعطلا اهيبصل غضعب نم
 ضيبأ ناك اذإ :ليقو «ضيبأ وأ دوسأ ناك ءاوس اقلطم يأ "كلعلا غضم" :هلوقو «ةرورضلل قوذلا هيف هركي ال

 يأ امئتلم كلعلا ناك اذإ اذه :اولاق مث ءضيبألا فالخب غضملاب بوذيو تتفتي هنأل ؛دسفي دوسأ ناك نإو هركي

 جا وکر وک الا ل ا وع یو لسنا اه را نوح عطب معلم نكي او ار
 (حتف ؛ئيع) .بحتسي الو هركي ال :ليقو ءرخبك ةلع نم نكي مل اذإ
 كلعلا ناك اذإ اميف ةهاركلاو ءراطفإلاب مهتي هنأل :كلعلا (ع) .اعيج غضملاو قوذلا ىلإ عحري :رذع الب

 (ع) .مسا :مضلاب لحكي لحك :نم ردصم فاكلا حتفب :لحك ال (عءط) .دسفيف الإو اغوضمم
 (ع) .مرحلا فالخب موصلا يفاني ءيش هيف سيل هنأل ؛لوألا ىلع نعملاو مسا مضلابو ردصم لادلا حتفب :براش نهدو

 :كلام لاقو «يشعلا وأ ةادغلاب ناك ءاوسو ءاملاب الولبم وأ ارضح ابطر ناك ءاوس اقلطم هلامعتسا هركي ال يأ :كاوسو

 «ةضمضملا رثأ نم للبلا نم همف يف ىقبي ام ردق ءاملا نم هيف سيل هنأ :انلو «داسفلل ضيرعتلا نم هيف ال بطرلا هركي

 ؛"رحذإلا الإ كسملا حير نم بيطأ هللا دنع مئاصلا مف فولخل" :اككقع هلوقل ؛يشعلاب هركي :يعفاشلا لاقو

 لي هللا لوسر تار لاق چا نع امر ا نما ني فا هع قا عورتام او كوسا تكلا ةلاؤإ هيف: نألو
 - ,"كاوسلا مئاصلا لالخ ريح" :الكفع هلوقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور ءيصحأ الو هدعأ ال ام مئاص وهو كاتسي



 ضراوعلا يف لصف 1 موصلا باتك

 .نمأ نإ ةلبقلاو

 اتا کب و فا

 ضراوعلا ي لصف

 ف

 ا UE E ءرفاسمللو ءرطفلا ضرملا ةدايز نقاش رک
 فاح نمل زئاج رطفلا يأ ايوق افوح

 هل هركي فيكف ءاملاب ضمضمتي هنأل ؛هل نعم الو رضخلا بطرلا هركي الو لولبملا هركي :فسوي وبأ لاقو =
 ةرملا بهذيو «مغلبلا عطقيو «ةرضخلا يقنيو «ةثللا دشي :لاصح رشع كاوسلا يفو «لولبملا دوعلا لامعتسا

 .ةنسلا قفاويو «مسحلا ححصيو «تانسحلا يف ديزيو «برلل ةاضرمو ءءوضولل مامتإو «ةهكنلا بيطيو
 «فسوي يبأ دنع دربتلل لاستغالاو ءوضو ريغل قاشنتسالاو ةضمضملا اذكو لتبملا بوثلاب ففلتلا هركت ال :عورف

 (حتف «ئيع) .فعضلا ىلإ هب لصي المع لمعي نأ زوج ال .ىفي هبو
 ناك هنكلو ءمئاص وهو رشابيو «مئاص وهو لبقي 55 هللا لوسر ناك :تلاق م ةشئاع تور امل :خلإ ةلبقلاو
 سملاو ؛نيهجولا يف اهحابأ كلي يعفاشلاو «نمأي مل نإ هركيو «دواد وبأو يراحبلا هاور «هتوهشل يأ هبرأل كلمأ
 هجرف عضيو «بايثلا نع ادرجتي نأ ةرشابملا ريسفتو «دمحم افالح ةياورلا رهاظ يف ليبقتلا لثم ةرشابملاو «ةلبقلاك
 مئاصلل بحتسيو «نمأي مل نإ هركو «لازنإلاو عامجلا هسفن ىلع :نمأ 55/١ ١[ :قئاقحلا زمرإ .اهجرف ىلع

 (ط) .ميغ موي يف ال رطفلا ليجعتو «هريخأتو روحسلا
 ضراوعلا يف يأ ثدح اذإ رمألا ضرع نم ةضراع عمج يهو ءاهماكحأ نايب يف يأ ] :ضراوعلا يف لصف

 نايب ىلإ جيتحا .هبجوي ال رذعبو اف بحوي رذع ريغب موصلا داسفإ ناك امل [(ع«ط) .موصلا مدعل ةحيبملا
 عاضرإلاو لمحلاو رفسلاو ضرملا يعي «ةسمح اهنم فنصملا ركذ «ةينامث يهو «موصلا مدعل ةحيبملا راذعألا
 ءلقعلا ناصقن وأ كالحلا اهنم فيخ اذإ ديدشلا عوجلاو «شطعلاو «هاركإلا :ةثالث اهنم يقبو «ينافلا خيشلاو
 :لاقف دحاو تيب يف يسدقملا ةمالعلا اهمظنو

 رکو شطعو عوحو عضر رفسو لمحو هاركإو مقس

 (يباط حفر
 ريغ ملسم بيبط رابخإ وأ ةرامأ وأ ةبرحت نع نظلا ةبلغب وضعلا داسف وأ ربلا ءوطب وأ موصلاب :ضرملا ةدايز
 فوح فاح اذإ الإ رطفي ال :يعفاشلا لاقو «ضرملا ةدايز فوخل ؛اندنع رطفلا يعي :رطفلا (ط) .قسفلا رهاظ

 بجيف كاللا ىلإ يضفي دق هدادتما وأ ضرملا ةدايز نإ :لوقن نحنو «مميتلا يف امك وضعلا تاوف وأ كالمما
 (حتف «ئييع) .رطفلا هل ةالصلا يف مايقلا نع زجع اذإ :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «هنع زارتحالا
 هل لحي الف رفاس مث امئاص اميقم حبصأ اذإ امأ ءارفاسم حبصأ اذإ يعرشلا رفسلاب هل رطفلا يأ :رفاسمللو

 (نيكسم) .مويلا كلذ يف راطفإلا



 ضراوعلا يف لصف ۳۴ موصلا باتك

 مري لكل امهثلو معطيو ءامهيلع انام نإ ءاضق الو ري مل نإ بعا هموصو
 ةمهنع رفاسملاو ضيرملا يأ رفاسملاو ضيرملا يأ ءاضقلا بجي ال يأ رفاسملا يأ

 TPE ءادألا | مدق تداضمر ءاج نإف .ءالو طرش الب اردق ام ايضقو و ةرطفلاك
 ءاج يذلا ناضمر يأ رفاسملاو ضيرملا يأ

 ريحأتلا هل زيحأو «لكلا معف (٠۸٠:ةرقبلا) © هْمصِيْلف دهسا دهش نفل :ىلاعت هلوقل :بحأ هموصو

 يف موصلا ربلا نم سيل" :4#ع هلوقل ؛لضفأ رطفلا :يعفاشلا لاقو «لضفأ نوكي ةعزعلاب ذحأ اذإف «ةصحر

 الو ESSE EES و انلاوت رقما

 هيلع يشغ وأ ةصقلا يف يور ام ىلع موصلا هرض رفاسم يف جرح هاور امو .هيلع قفتم ؛"مئاصلا ىلع رطفملا
 , ١55[  :قئاقحلا زمر] .هب لوقن نحنو
 (عءط) .لضفأ هراطفإف هرض نإف (184:ةرقبلا) كل ريح اوُموُصَت نواف :ىلاعت هلوقل :هرضي مل
 امهمزلي ال مامإللو ,ةحصلا مايأ اكردي ملو رفسلاو ضرملا نم املاح ىلع اتام نإ يأ :خلإ اتام نإ ءاضق الو

 ضيرملل ققحتي مل اذإ اذهو «ةيدفلا عفد امهمزلي الو «ىلوأ ءاضقلا يف ارذعي نألف ءادألا يف ارذع امهأل ؛ءاضقلا

 همزل تام يح ضقي ملو رفاسملا ماقأ وأ ضيرملا حص نإو «ضرملا نم موي لكل ىدف ققحت نإف ءءربلا نم سأيلا
 ٤١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] (ط) .هب ءاصيإلا همزل يأ ةماقإلاو ةحصلا ردقب ءاضقلا

 (عءط) .رخأ ماي نم ةدع اكردي مل امهأل ؛رفسلاو ضرملا ىلع يأ :امهيلع
 فرصتلا ةيالو هل نم يأ امهيلو مزل اتام مث ءاموصي ملو رفاسملا ماقأو ضيرملا حص نإ يأ :خلإ امهيلو معطيو

 لاك لك نيب ةيصو 2ب مولي: قففاشلا لاقو: ءكراولا ىلع ماعطإلا عراي م نضويا واوا وب ماعطألا اجها يف
 تام اذإو «لاملا ثلث نم نوكيو «ءاصيإلاب كلذو «هرايتحا نم اهيف دبالف ةدابع اما :انلو «دابعلا نويدب ارابتعا

 «ةماقإلاو ةحصلا ردقب ءاضقلا امهمزل يأ "اردق ام ايضقو" :هلوقو ءرذعتلاب طقسف طرشلا تاف ءاصيإ ريغ نم

 (ط) .اهيف ارطفأ يتلا مايألا نم :موي (نيكسم «حتف) .ماعطإلاب ةيصولا بوجو ءاضقلا موزل ةدئافو
 ETI قئاقحلا زمر] رار عاق وأ رب نم عاص فصن يأ :ةرطفلاك

 (عءط) .زاح يلولا هب عربت ولو ءامهنع معطي يصولا يأ يلولا مزلي مل كلذب ايصوي مل ولف ءامهنم :ةيصوب
 ةعباتملا نعم ةالاوملا واولا رسكب ءالولا [(ط) .عبات ءاش نإو «قرف ءاش نإ رايخلا هلف ةعباتم يأ ] :ءالو طرش الب
 ناضمر ءاضق هيلع ناك نم" :83#ع هلوقل ؛ةعباتملا نم دبال ضعبلا دنعو «كلذ طرتشي مل صنلا نأل ؛بيترتلا وهو

 ءاش نإو «قّرف ءاش نإ ناضمر ءاضق" :لاق الع هنأ مذ رمع نبا یورو «تباث ريغ اذه :انلق ,"هعطقي الو هدرسيلف

 هذ دوعسم نبا ةءارق يف امك امي لمعلا بجيف "ةعباتتم رخأ مايأ نم ةدعف" يبأ ةءارق :تلق نإف «ٰيطق رادلا هاور «"عبات

 ءاه صيصختلا زوجي الف «ةروهشم ريغ كلتو «ةروهشم ةياورلا هذه :تلق «"تاعباتتم مايأ ةثالث" :نيميلا ةرافك يف

 47/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .بحاولا طاقسإ ىلإ ةعراسم عباتتلا بحتسملا نكلو

 يأ فرصنم هنأل ؛هنيونت ىضتقاف ةركن انهه ناضمر [(ع) .هلبق يذلا ناضمرلا ضقي ملو رحآ] :ناضمر ءاج
 - «كلذ هل يغبني يأ يناثلا ىدأ لوألا ناضمر مصي مل يذلا فلكملا ىلع يناثلا ناضمر ءاح نإ يعي رخآ ناضمر



 ضراوعلا يف لصف ۳4 داانا
 ,يبافلا خيشللو ,سفنلاو دلولا م اتفاح نإ عضرملاو لماحللو ىاضقلا ىلع

 عضرملا ىلإ عجار 2عضرملاو لماحلا يأ

 00020121 عوطعمللو طقف يدفي وهو
 نافلا خيشلا يأ

 8 للا يالا ا يل ا

 لصألا نيب عمجلا زوجي الف موصلا نع فلح ةيدفلا نألو ءاهبجوي ال نأ ىلوأ تقولا نع قلطم وهو ءاضقلا

 ١ (حتف ءصلختسم) .فلخلاو
 اضيأ لماحلل زئاح رطفلا يأ ] :لماحللو (ع) .هيلع ةيدف الو ءاضقلا ماص مث هلبق يذلا ناضمرلا يأ :ءاضقلا

 ؛"موصلا عضرملاو لماحلا نعو «ةالصلا رطشو «موصلا رفاسملا نع عضو هللا نإ" :ثيدحل [(ع) .رفاسملاك جرحلل

 لاقو «ةيدفو ةرافك الب ءاضقلا امهيلع بجي يأ «جوزلا راسعإ دنع اميسال «ةنايد مألا ىلع بجاو عاضرإلا نألو
 ةيدفلا بجتف «دلولا وهو «موصلا همزلي مل نم هب عفتنا راطفإ هنأل ؛دلولا ىلع تفاح اذإ اميف ةيدفلا بحت :يعفاشلا

 ىلع ةيدفلا نأل ؛هفالخ هب قحلي الف سايقلا فالخب ينافلا خيشلا ىلع تبحو ةيدفلا نأ :انلو «ينافلا خيشلا راطفإك

 بجي الف ءءاضقلا موصت يهو همأ ىلع بحي امنإو ؛موصلا هيلع بجي ال لفطلاو «بحاولا موصلا نع هزجعل خيشلا

 ؛ةراحإلا دقعب اهيلع هبوجول ؛عاضرإلا نع عانتمالا نم نكمتت ال األ ؛ركظلا عضرملا نم دارملا :ليقو ؛هريغ اهيلع
 (حتف «ئيع) .ىرخأ ةعضرم راجتسا بألا ىلع تعنتما نإف «عاضرإلا اهيلع سيلف مألا امأو
 (ط) .ةيدف الو ةرافك الب ءاضقلاو ارثظ ولو ًاضيأ عضرملل رطفلا يأ ؛لماحلا ىلع فطع رجلاب :عضرملاو

 ردقي لو هتوق تينف يذلا وهو مرملا يأ ] :يبافلا خيشللو (ع) .هيدف الب ءاضقلا هيلعو لماحلا ىلإ عجار :سفنلاو
 وصلا ةردق مدع ىلع رادملاو ءنيسمخلا زواج نم وه :ليق [(ط) .اضيأ افلا خيشلل رطفلا يأ «مايصلا ىلع

 ؛ينافلا خيشلاك موصلا ىلع اهقردق ىحرت ال يلا ةريبكلا زوجعلاو ,تومي نأ ىلإ صقن يف موي لك نوكي نأ وهو
 00007 ول و يأ ةيتحتلا ءايلا حتفب "يدفي وهو" :هلوقو ءهتايح نم شاو هانعم يف ناك نم هب قحليو

 رجع مث نيمي ةرافكك موصلا همزل ول نيح هئادأب بطوحو هسفنب الصأ موصلا ناك اذإ اذهو هللا رفغتسيف الإو

 اذإ ضيرملا هبشأف «موصلا نع زحاع هنأل ؛مدقلا يف يعفاشلا لاق هبو ؛هيلع هيدف ال :كلام لاقو «ةيدفلا هل رحت مل

 يه :سابع نبا لاق (04:ةرقبل) ًةنوقيطُب َنيِذَلا ىَلَعَو© :ىلاعت هلوق انلو «نونجلاو ريغصلاك راصو ءربلا لبق تام
 ناكف كلذ فالح ةباحصلا نم دحأ نع وري ملو «نامعطيف موصلا ناعيطتسي ال ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل

 (نيعملا حتف) .صنلا دوجو عم سايقلا ىلإ ريصملا زوجي الو ءاعامجإ

 يأ (184:ةرقبلا) نيكشم ٌماَعَط ةّيذف ُهَنوَقيِطُي َنيِذَلا ىَلَعَول :ىلاعت هلوقل ؛انيكسم موي لكل معطي يأ :يدفي
 (ط) .عضرملاو لماحلاو ضيرملاو رفاسملا نود طقف وه يدفي يأ :طقف (عوط) .هنوقيطي ال

 (ط) .ًاضيأ رطفلا موصلاب عوطتملل يأ :عوطتمللو



 ضراوعلا يف لصف ٥ موصلا باتك
 ةّيقب كسمأ داك إو أ يبص غلب ولو 0 يضقيو ,ةياور ف رذع ريغب

 هم e اًضيأ رطفلا موصلاب عوطتملل

 هتقو يف موصلا ىونو ر مدق مث راطفإلا رفاسملا ىون ولو دج سا ماز تر
 | نم هرصم 1 0

 ل EEO O OC O « موي ىوس ع ءامغاب يصقي يصقي و حض
 اموي ىضقي ال يأ وفل د دن

 7 امل ؛رذع نم الإ رطفي ال هنأ انباحصأ نع ركب وبأو يحركلا ركذو «فسوي يبأ نع :ةياور يف رذع ريغب
 يأ "لصيلف امئاص ناك نإو «لكأيلف ارطفم ناك نإف ,بجيلف ماعطلا ىلإ مكدجأ يعد اذإ" :لاق لع هنأ

 كا فس وي يا ةياور هجوو «ةنس يه يلا ةوعدلا ةباحجإل رطفلا لضفألا ناك ازئاح رطفلا ناک ولو «ع ديلف

 مث "ہئاص اذإ نإ" :لاق ءال :انلقف "؟ءيش مكدنع له" :لاقف موي تاذ 4 يبلا لحد :تلاق اأ دف ةشئاع
eلسم هاور ؛لكأف ' اقا تحبصأ دقلف هينرأ" :لاقف « سيح انل يدهأ ملا لوسر اي :انلقف «رحآ 7  

 هنأ بهذملا نم حيحصلاو «رذع ةفايضلاو «رذعلل زوج هك فالح الو 0 58 موصأ نكلو' يئاسنلا دازو

 اذإ الإ رطفي ال هدعبو «لاوزلا لبق ناك اذإ رطفي الإو رطفي ال راطفإلا كرتب ىذأتي ال ةوعدلا بحاص ناك نإ

 (ط) .ةحيحصلا يهو رذعب الإ لحي ال ىرحأ يقو ءاضقلا هتين نم نوكي نأ طرشب :ةياور يف

 عوطتملا نأل ؛ءاضق هيلع سيل :يعفاشلا لاقو «موصلا يضقي هريغ وأ رذع ريغب رطفأ اذإ عوطتملا يأ : يضقيو

 "ناك اموي موصأ نكلو' :يئاسنلا ةياور نم انيور ام :انلو «هب ع ريتي ام مزلي الف ىدأ امه عربتمو هسفن ريمأ

 هلوقل ؛نالطبلا نع اهتنايص بجتف ةبرق تراص ىدؤملا نألو ؛مهريغو سابع نباو يلعو رمعو ركب يبأ لوق وهو

 ريمأ عوطتملا مئاصلا" :ثيدحو «هک رتب ءاضقلا بجو ىضملا بجو اذإف (٣٣:دمح) کلاغ ل الو :یٰلاعت

 (صلحختسم «ييع) .حيحص ريغ :يبطرقلا لاقو «يدذمرتلا هلاق «لاقم هدانسإ يق "هسفن

 ناضمر يف لكأ اذإ هنأ امك :هموي ةيقب كسمأ (ع.ط) .ناضمر راه ضعب يف هريغب وأ نسلاب ةيبص وأ :يبص
 ‹كاسمإلا اذه ق اوفلتحا مث ءابابحتسا :ةياور يقو ياضقلا بجي ادمع هدعب لكأف .هرطفي كلذ نأ نظف ايسان

 ضئاحك راهنلا رخآ يف الهأ راص نم لك ىلع كاسمإلا بحي اذكو ؛حيحصلا وهو بحجاو :ليقو ( بح دسم :ليقف

 :هلوقو «هدعب وأ لاوزلا لبق ماقأ رفاسمو ئرب ضيرمو قافأ نونجمكو «هعم وأ رجفلا دعب ترهط ءاسفن وأ

 نأل ؛مويلا كلذ ءاضق هيلع نابجوي امهف «رفزو كلامل ًافالخ ىضم ام الو مويلا اذه ضقي مل يأ "ائيش ضقي ملو"

 فاالخب راهنلا نم ءزج كاردإب موصلا ءادأ نم نكمتي ال :انلق ءةالصلا يف امك هلك كاردإك تقولا نم ءزج كاردإ

 (نيكسم) .هيف بحاو ريغ موصلا نأل ؛هيف رطفأ نإو مويلا اذه ضقي مل يأ :ائيش ضقي ملو (ييع «حتف) .ةالصلا

 (حتف) .ىربكلا ةوحضلا لبق وهو ريمضلا ثينأت ىلوألا ناكف «ةينلا تقو يف يأ :هتقو

 (ع) .ضرم عون هنأل ؛هبسب يأ :ءامغإي (ع) .ًالفن وأ اضرف ناك ءاوس هموص :حص



 ضراوعلا يف لصف ۳٢ موصلا باتك

 رفاسم مدق ولو «رطفو موص ةّين الب كاسمابو .دتمم ريغ نونجبو ,هتليل يف ثدح

 ا شعب و هرم و ا ف هير 2 لالا
 موصلا يضقي يأ [(ع.ط) .وني مل هنأ ملع اذإ الإ موصلا دوجول هيضقي الف هتليل يف مأ هيف يأ ] :هتليل يف ثدح

 ؛مويلا يف ءامغإلا ثودحب فلتخي ال مكحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «هتليل يف ءامغإلا ثدح موي ىوس ءامغإلاب تئافلا

 مدع هحوو «ىلوأ مويلا يف هثودحب بجي ال نألف موصلل لحم ريغ امهنأ عم ةليللا يف هثودحب ءاضقلا بجي مل اذإ هنأل

 ىضق «ارفاسم وأ ناضمر يف لكألا داتعي اكتهنم ناك ول يح حالصلا ىلع هلاحل المح ليللا نم ىون هنأ :ءاضقلا

 ل ا ا ل ا و ل ؛لكلا

 ةينلا طارتش ذا يضتقي اذهو ءاضيأ ءامغإلا هيف ثدح يذلا مويلا ءاضق بحوي هنإف «كلامل ًافالخ ءاضقلا يف كش الف

 (حتف «ئيع) .هنع قبس ام فالح وهو موي لك موصل هدنع
 ءاقلطم هنم دتمملا عم ءاضقلا بجي الف «تادابعلا طرش يه يلا ةينلا يفاني نونجلا نأ ملعا :دتمم ريغ نونجبو

 لصأ يفني ال نونجلا نأل ؛مونلاك لعج دتمملا ريغو «جرحلل هلك ناضمر رهشل ابعوتسم نوكي نأ وهو
 طقف هنم موي رخآ يف وأ ةليل يف قافأ ول نح هيف موصلا ءاشنإ هنكمي ام رادقم قيفي ال نأ هباعيتساب دارملاو ءبوجولا

 :ليقو ءرهشلل قرغتسم ريغ نونجب تاف ام يضقي يأ ايضراع وأ ايلصأ ناك ءاوس ىوتفلا هيلعو «هيلع ءاضق ال
 هيلع سيل هنأ دمحم نعف رهشلا ضعب يف قافأ مث يلصألا نونجلا وهو انونجم غلب اذإ امأ «نح مث اقيفم غلب اذإ اذه

 نم ىضم ام ءاضق هيلع بجي هنأ فسوي يبأ نعو «نيرخأتملا ضعب هراتخاو «يبصلاب هل اقاحلإ ىضم ام ءاضق

 لاقو ءىضم ام ءاضق يلصألا نونحملا ىلع سيل هنأ حصألاو «مامإلا نع هيف ةياور الو «ضراعلا نونحلاك رهشلا
 ةيلهألا مدعل فتنم وهو ءادألا بوجو عرف ءاضقلا نأل ءاضيأ دتمم ريغ نون يف ءاضقلا طقسي :يعفاشلاو رفز

 وهو ببسلا دوجول ةمذلا يف بجي لب ءادألا بوحجو ىلع بترتي ءاضقلا نأ ملسن ال نحنو «هيلع ئتبي ام اذكف

 ءاضقلا هيلع بجي رفاسملا اذكو «ءادألا قح يف هنع عوفرم وهو ءءاضقلا هيلع بحي مئانلا نأ ىرت الأ ءرهشلا

 (حتف ءئييع) .نيلاحلا يف يضقي :كلام لاقو ءاضقلا نيعتي عنام الب بوحولا ققحت اذإو «ءادألا نود

 ارطف الو اموص كاسمإلاب وني مل نم يعي :كاسمابو (ط) .يضقي ال هقرغتسا ولو رهشلل قرغتسم يأ :لتمم ريغ
 هجو يأ ىلعف «كاسمإلا هيلع قحتسملا نأل ؛ةين الب ناضمر موص ىدأتي :رفز لاقو «رفكي الو يضقي ناضمر يف
 هلوقل ؛ةدابعلا ةهجب كاسمإلا وه هيلع قحتسملا نأ :انلو «ريقفلا نم باصنلا لك بهو اذإ امك هنع عقي دحو

 رهظت فالخلا ةرمثو «ةينلا نودب نوكي ال صالخإلاو (ه:ةنيبلا) نيّدلا هل َنيِصِلْخُم هلا اودع الإ اوُرمأ امو :ىلاعت
 دنع مئاص هنأل ؛ةرافكلا همزلت لكأ نإو «هدنع ءاضقلا مزلي ال لكأي مل نإف ؛ةرافكلا بوحوو ءاضقلا موزل يف

 ةرافك ال :ةفينح وبأ لاق امكف لاوزلا دعب لكأ نإ :امهدنعو «مئاص ريغ هنأل ؛هسكع ىلع مكحلا :ةفينح يبأ دنعو

 رطف ةين الب يأ :رطفو (حتف «صلختسم) .ليصحتلا ناكمإ تّوف هنأل ؛ةرافكلا هيلع بحت هلبق لكأ نإو «هيلع

 ءاضقلا باجيإ يف :تلق نإف :رفاسم مدق ولو (نيكسم) .ميقملا حيحصلا نم ةين الب ناضمر موص ىدأتي :رفز لاقو

 نأل ؛فلاخت ال :تلق «حص هتقو يف موصلا ىونف هرصم مدق مث راطفإلا ىون اذإ رفاسملا نأ نم قبس امل ةفلاخم هيلع

 (حتف) .ءاضقلا هيلعو كسميف ةينلا تقو يضم دعب وأ رطفملا لامعتسا دعب مدق اذإ ام ىلع لمحي انهه ام



 ضراوعلا يف لصف ۳۷ موصلا باتك

 سمشلا بورغ هنظ يأ مئاصلا يأ ا ف

 ةمئانو ايسان هلكأ دعب ادمع ا 1 ملو «ىضقو هموي كسمأ ةيح
 مئاصلا يأ ادماع يأ مهنم لك يأ مويلا كلذ مهنم لك 9 اهنأ لاحلاو يأ

 .اتنطو ةنونجمو

 ليللا ءاقب يف ددرتلا وه نظلاب دارملاو [.هيف رّحست يذلا تقولا نظ دق هنأ لاحلاو مئاصلا] :خلإ هنظ رّحست وأ

 اذكو ء«لدع لوقب رحستي هنأ ىلإ ةراشإ نظلا ظفل فو ءكشلا لحديف ءال وأ ءيش هدنع ححرت ءاوس «همدعو

 لصألا نأل ؛هيلع ءاضق ال رجفلا دعب لكأ هن أ هل نيبتي مل ول هنأ هموهفم "علاط رجفلاو" :هلوقو «لوبطلا برضب

 .مرحلا نع ازرحت لكألا كرت لضفألاف رجفلا عولط يف كش ولو «كشلاب جرخي الف «ليللا وه
 نيب ام لصف نإ" :8ع لاقو ."ةكرب روحسلا يق نإف اورحست" :8ع هلوقل ؛ةنس :ليقو «بحتسم رحستلا مث

 ام ريخب يما لازت ال" :#ع هلوقل ؛ليجعتلا رطفلا يفو ريخأتلا هيف بحتسملاو «"رحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص

 تابطر نكي مل نإف «يلصي نأ لبق تابطر ىلع رطفي ناك جلع هنأ ه5 سنأ نعو «"رطفلا اولجعو روحسلا اورخأ
 نم لك :هموي كسمأ (حتف) .هنم تافرغ برش يأ ءام نم تاوسح اسح تارمت نكي م نإف «تارمتف

 (ط) .هلكأب طقف ءاضقلا بجي امك يأ :هلكأك (ع) .نيمئاصلل اًهبشت هموي ةيقب يأ [(ع) .نيروكذملا
 «ةرافكلا نود ءاضقلا بجي ادمع هدعب لكأف هرطفي كلذ نأ نظو ايسان ناضمر يف لكأ اذإ يأ :ايسان هلكأ دعب

 يعي ثيدحلا هغلب نإ هنأ ةفينح يبأ نعو «حيحصلا وهو ال مأ رطفلا نظ ءاقلطم هيلع ةرافك ال هنأ ةياورلا رهاظو

 اذكهو ءامهلوق وهو ةرافكلا بحت ملعو (ثيدحلا) "هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم" :##ع هلوق
 هيلعف ادمعتم لكأف هرطفي كلذ نأ نظف مجتحا ولو ءايسان عامجلا دعب ادمع عماج وأ لكأ مث ايسان عماج ول

 دعب رطفلا دمعتف "موجحلاو مجاحلا رطفأ" :ثيدحلا هغلبو ءيعرش ليلد ىلإ دنتسي مل نظلا نأل ؛ةرافكلاو ءاضقلا

 (حتف) .كلذ فالح :فسوي يبأ نعو «فملا نم ىوقأ لوسرلا لوق نأل ؛اضيأ ةرافك ال دمحم دنعف

 وأ ةمئانلا تعموج اذإ يأ [(ع) .ةنونجبو ةمئانكو يأ "لك :هلوق ىلع افطع نارورحب] :ةنودجمو ةمئانو

 رفز لاقو ءدصق ريغ نم عامجلاب لكألا لبق اهموص داسفل ةرافكلا نود ءاضقلا اهيلع ةمئاص يهو ةنونحما

 ساقي الف صنلاب تبث يسانلا يق نأ الإ كاسمإلا ياني ام دوجو :انلو «يسانلاك اضيأ اهيلع ءاضق ال :يعفاشلاو
 لعفب تملعو تقافأ مث ءاهجوز اهعماجف ةمئاص يهو راهنلاب تنح مث موصلا تون اأ :ةنونحملا ةروصو «هيلع

 نابأ نب ىسيع نعو «ةهركملا يهو اا ا :ليقو «ةقافإلا دعب لكألا ا

 تراس دقو فيك :لاق مث «ىلب :لاق ؟ةروبحم اهلعحت الأ :تلقف «ةروبحملا لب ال :لاق ؟ةنونجبلا هذهأ :هق دمحم تلق
 راهنلا لوأ يف ةلقاع تناك لا ةنونجملا وأ ةمئانلا تعموج اذإ يأ :اتئطو ٠٤١/١[ :قئاقحلا زمر] .نابكرلا امك

 (ط) .ةرافكلا ال اهيلع ءاضقلا بجي ةمئاص يهو



 رذنلا ماكحأ ۳۸ موصلا باتك

 لصف
 ي رذنلا ماكحأ ىف يأ

 a يا ءاضيأ رفك ًانيب یون 0 ‹«ىضقو رطفأ رحنلا موي موص رذن نم

 نيمي ةرافك رفكو ىضق يأ موصلا هرذن عم رذانلا يأ 2 هناكم اموي ةيصعم هنأل ابوحو

 وهو هسفن ىلع دبعلا باجيإب بحاولا موصلا هيلع بتر ىلاعت هللا باجيإب بحاولا موصلا فنصملا نيب امل :لصف
 نوكي ال نأو «بحاو هسنج نم نوكي نأ هتحصل طرتشي اذهلو «ةضيرف هنأل ؛ىلاعت هللا هبجوأ امع هرحأو «رذنلا

 (حتف «صلختسم) .ىلاعت هباجيإب ًابحاو
 “دغ موص يلع" :لوقي نأك ال وأ هنع يهنملا ركذب حرصي نأ نيب ةياورلا رهاظ يف قرف الو :رحنلا موي موص

 رذنلا نأ ىلإ ءامإ هيف "ىضقو" :هلوقو «ةيصعملا نع ازرحت رطفلا هيلع بجو يأ "رطفأ" :هلوقو ءرحنلا موي قفاوف

 لبق نم هيلع ابجاو نوكي ال نأو «بحاو هسنج نم نوكي نأ رذنلا طورش مث ءىضقي ال لطابلا ذإ ؛حيحص
 نيفكتو ةوالتلا ةدجسو ءوضولاب رذنلا حصي الف رمخلا برشك ةيصعم. نوكي ال نأو ءادوصقم نوكي نأو

 رذن هنأل ؛يضقي ال امهدنع نإف يعفاشلاو رفزل ًافالخ بحاولا قوف وهو ةيافكلا ىلع ضرف نيفكتلا نأل ؛تيما
 مايألا هذه يف سانلا نأل ؛ىلاعت هللا ةوعد ةباجإ كرت وهو هريغل هنع يهنلا :انلق ءرذنلا حصي الف هنع يهنم موصب

 سفنف «ةيصعم هيف عورشلا !معن «ةيعورشملا مدعي ال يهنلاو هلصأب عورشم موصلا رذنو «ىلاعت هللا فايضأ

 (حتف «ئيع) .رذنلا حص اذهو ؛ةعاط رذنلا سفنو ةيصعم عورشلا
 (نيكسم) .رحنلا موي موص يلع :فلكملا لاق نأب ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو :رحنلا موي

 ءزاحم نيميلاو ةقيقح رذنلا نأل ؛رفكي ال فسوي يبأ دنعو «روذنملاب فوي مل ثيح ءاضقلا عم يأ :ًاضيأ رفك

 هنيعل هيضتقي رذنلا نأ الإ بوحولا نايضتقي امهنأل ؛نيتهجلا نيب يفانت ال هنأ :امهو «ةقيقحلا تنيعت امهاون اذإف

 .يضقي ال امك اضيأ رفكي ال يعفاشلاو رفز دنعو «نيليلدلاب ًالمع امهنيب انعمجف «هريغل نيميلاو

 ىونو رذنلا ىون هنأ :ثلاثلاو ءطقف رذنلا ىون هنأ :ياثلاو ءائيش وني مل هنأ :لوألا :هحوأ ةتس ىلع ةلأسملا هذهو

 ةين الب لوألا هجولا يف رذنلا نيعتف «ةغيصلاب رذن هنأل ؛ةغيصلاب المع قافتالاب ًارذن نوكي ءانيمب نوكي ال نأ
 رذنلا ررق هنوكل ؛ثلاثلا يفو «ةميزعب رذنلا ررق هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب يناثلا هحولا يف اذكو «همالك ةقيقح هنوكل

 «قافتالاب انيمي نوكي ارد فكم انآ تود E :عبارلاو ادار رک لوك و ةقرف

 ا نفك كلا ارا ناك و و يبأ دنع a رذنلا وني ملو نيميلا ىون هنأ :سماخلاو

 .نيتهجلا نيب يفانت ال هنأل اھو اردن نوكي انهدنعو

 ‹فسوي يبأ دنع طقف رذنو ءدمحمو ةفينح يأ دنع انيعو ارذن ناك ًاعيمج امهاون :نيعي نثملا يف روكذم سداسلاو

 نيميلا هب داريو «ةينلا ىلع هفقوت مدعل ؛ةقيقح رذنلا هب داري "اذك موص ىلع هلل" :هلوق نأل ؛مصي مل ول رفكي الف

 - ظفلب زاحملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزلي الئل ؛رحآلا داري نأ رجي مل ًادارم امهدحأ ناك املكو «ةينلا ىلع هفقوتل ؛ًزاحب



 رذنلا ماكحأ ۳۹ موصلا باتك

 «قيرشتلا مايأو ديعلا اموي يهو «ةيهنم امايأ رطفأ ةنسلا هذه موص رذن ولو
 ةيهنملا مايألا يأ

 .رطفأ مث اهيف عرش نإ ءاضق الو ءاهاضقو
 هيلع ءاضقلا بجي ال يأ ةروكذملا مايألا 0

 باجيإ نأل ؛دحاو ظفلب زاجملاو ةقيقحلا عمتجت الف باجيإلا وهو «همزالب نيمي ةغيصب رذن هنأ :امهلو «دحاو =

 كَ هلا َضَرَف دق :هلوق ىلإ (1:عرحتلا) 4ّت الحا ام ُمِدَحُت مل :ىلاعت هلوق يف امك حابملا ميرحتك نیمی حابما

 1 (نيكسم «حتف) (؟:مرحتلا) کنان لج
 (ع) .هنكلو ماص ارهش رشع انثا يهو ةنسلا عيمج مايأب رذن وهف :ةنسلا هذه

 ٤٠/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .ًامارح اهيف موصلا نوكل :ةّيهنم
 .ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشع دحألا :قيرشتلا مايأو «مايأ ةسمح ةلمحلاف :قيرشتلا مايأو

 يف ةالصلا يف عورشلاكو ءرذنلاك مزلي عورشلا نأل ؛ءاضقلا بجي هنأ :دمحمو فسوي يبأ نعو :ءاضق الو

 سفنب هنأل ؛انه فتنم وهو مامتإلا بوحو ىلع تبي عورشلاب ءاضقلا نأ قرفلا هحو ,ةهوركملا تاقوألا

 .عورشلا سفنب يهنلل ابكترم رصي مل ثيح رذنلا فالخب «هعطقب رمأف يهنلل ابكترم نوكي عورشلا

 رثكأ نم تاومألل عقي يذلا رذنلا ةيلهأ مدعل ءيش همزلي ال موص وأ ةقدص نم ةبرق وه ام رفاكلا رذن :ةمتت

 لطاب عامجإلاب وهف مهيلإ ابرقت ماركلا ءايلوألا حيرض ىلإ اهوحنو تيزلاو عمشلاو مهاردلا نم ذحؤي امو «ماوعلا

 (حتف) .تحس لب مارح هنأل ؛هب ةمذلا لغتشت الو
 (عءط) .ًالفنتم ةيهنملا ةسمخلا مايألا يأ :اهيف
 .ىضق هدسفأ ولو «همامتإ همزل الفنتم اهريغ يف عرش ول امأ :رطفأ مث



 فاكتعالا باب 4٠ موصلا باتك

 کک هردصمو رهن نم يع مزاللاو هب ماقأو ءيشلا ىلع لبقأ يأ فكع نم :لاقي :فاكتعالا باب

 «فكعلا نو برضا باب ف سبحلا نيعم. يدعتملاو (۳۸١:فارعألا) ھل ماتا ىلع َنوفكغيإل

 :Ye) 5 (نيفكاّعلاو نيفئاطلل يي ارُهْط نأإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةميدقلا عئارشلا نم وهو ( :حفلا) افوکْعم َيَدَهْلاَول
 (حتف) .هنع هرخأ فاكتعالا ضعب يف اطرش موصلا ناك الو

 فاكتعالا نأ ملعا مث «ىلوأ لوألاو لعافلا بئان نوكي نأ زوجيو فوذحم ربح وهو اهمضو ماللا حتفب :ثبل

 ريخألا رشعلا يف مهنم ضعب هب ىتأ اذإ دلب لهأ ضعب ةمالم مدع ىلع عامجإلاب ةيافك ةنس هنأ الإ ةدكؤم ةنس

 ؛ةينسلا ليلد يهو ريخألا رشعلا يف هيلع ةبظاوملل ةدكؤم ةنس هنأ :حيحصلاو «بحتسم :ليقو ٠ 0 نم

 نم هريغ يف بحتسمو «ناضمر نم ريخألا رشعلا يف وهو «ةنسو «روذنملا وهو «بحاو ىلإ مسقني هنأ قحلاو

 ااو «هتيبو هتدابع ةمزالمو «ىلوملل سفنلا ميلستو ايندلا رومأ نم بلقلا غيرفت فاكتعالا نساحم نمو 6راا
 يعي كمامأ هبلطت يذلا نإ :لاقف لع ليربج هاتأ غ رف املف «هفكتعا جلع هنأ درو دقف طسوألا رشعلا فاكتعا

 :لاق نم مهنمف «ناضمر نم ريخألا رشعلا يف اهنأ ىلإ رثكألا بهذ اذه نعو «ريحألا رشعلا فكتعاف ردقلا ةليل

 «ثبللا وه فاكتعالا نكر مث كلذ ريغ :ليقو «نيرشعو عبس ةليل يف :لاق نم مهنمو «نيرشعو ىدحإ ةليل يف
 ‹طورشلا يف امهركذل ةحاح الف مالسإلاو لقعلا ىلع فقوتت اهتحص نأ ءافح الو «ناطرش ةينلاو دجسملاو

 .تاولصلا ضعب هيف ىدؤت دجسم يأ ةعامج دجسم يف نوكي نأ طورشلا نمو

 نعو «ةعامجب سمخلا تاولصلا هيف ىدؤتو «مولعم نذؤمو مامإ هل دجسم لك :لاق هنأ :ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 طرش موصلا مث ؛هريغ يف زوجي بحاولا ريغو «ةعامج ريغ دجسم يف زوجي ال بحاولا فاكتعالا نأ :فسوي يأ
 ةزانج دهشي الو اضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا" :تلاق اه ةشئاع ثيدحل ؛بحاولا فاكتعالا ةحصل

 عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو موصلاب الإ فاكتعا الو «هنم دبال امل الإ جرخي الو اهرشابي الو ةأرما سمي الو

 موصلا :يعفاشلا لاقو ا ل ارئاج ناك ولو موص ريغب فكتعا الع هنأ وري ملو ءاعامس الإ فرعي ال هلثمو

 الإ فاكتعا ال" :هكلع هلوق انلو .هسفن ىلع هبجوي نأ الإ موص فكتعملا ىلع سيل :هذ ىلع لوقب طرشب سيل

 نأ الإ" :هلوق ليلدب روذنملا ريغ ىلع لومحم وه :لوقنف ةضراعملا انملس نئلو «ربخلا ضراعي الف رثأ هاور امو "موصلاب

 اذه ىلعف ؛هتحصل طرش موصلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورف «لفنلا يف تاياورلا تفلتحاو «"هسفن ىلع هبحوي
 ءريدقت هلقأل سيلو «موص الب ةعاس هلقأ نوكيف ءامهوق وهو طرشب سيل ةياورلا رهاظ ينو «موي نم لقأ نوكي ال
 يف نوكي ام فاكتعالا لضفأ مث «جرح اذإ هل كراتو «ماقأ ام فكتعم وهف فاكتعالا ةينب دجسملا لحد ول يح

 يف مث «عماجلا يف مث ءسدقملا تيب يف مث «هيلع ديز ام ال هنمز يف ناك يذلا يأ ك يبلا دجسم يف مث ,مارحلا دجسملا

 (ع) هيلع تطع ةينو ثيل :هلوقب قلعتم :دجسه يف (يبع ءحتق نکس .رثكأ هلهأ دجسم لك



 فاكتعالا تاروظحم ۲41 فاكتعالا باب

 ةيعرش ةجاحل م الو ءاهتيب دجسم يف فكتعت ةأرملاو ةعاس الفن هلقأو

 Se دسف رذع الب ةعاس جرح نإف .طئاغلاو لوبلاك ةّيعيبط وأ «ةعمجلاك

 ةفينح يبأ دنع هفاكتعا ةيلهر ال ةينامز :.دحسملا نم نيديعلاو

 رثكأ :فسوي يبأ دنعو دمح دنع :ةعاس 2424© .الفن هنوك لاح فاكتعالا لقأ يأ لاخلا ىلع بوصنم :الفن

 «ةينلاو موصلا عم دجسم يف ثبل وهو اعرش فاكتعالا فيرعت اذه :دجسم يف (ط) .موي :مامإلا دنعو «راهنلا

 (ع ط) .سمخلا تاولصلل ةعامجلا هيف ماقت يذلا دجسملا دارملاو «ةدايز عم هيف دوجوم يوغللا نعملاو

 اذه [(ط) .هركو زاج دجسملا يف تفكتعا ولو ءاهتيب يف ةالصلل هتدعأ يذلا عضوملا وهو] :اهتيب دجسم يف

 فاكتعالا زوجي ال دجسم تيبلا يف نكي مل نإو «ةهاركلا عم زاج دجسم يف تفكتعا ول اذهو «ةيلضفألا نايب

 امأ ءرذنلاب بحاولا يف اذهو ءدسفي رذع ريغ نم تحرح ولو «رذع ريغب تفكتعا اذإ اهتيب نم جرخت الو «هيف
 لب كلذ اهل زوجي ال :ةثالثلا دنعو ءا نوصأ هنأل ؛اهتيب دجسم يف اهفاكتعاو «يهتني لب دسفي الف لفنلا يف

 (حتف «ئيع) .اهتيب دجسم ريغ ناك دجسم يأ يف فكتعت

 جورخلا امأ «ةيعيبطو «ةيعرش :نامسق يهو «ةحجاحل الإ هفكتعم نم جرخي نأ فكتعملل زوجي ال يأ :جرخي الو

 مولعم هنألو «ناسنإلا ةجاحل الإ هفكتعم نم جرخي ال ناك يلع يبلا نأ انه ةشئاع ثيدحلف ؛ةيعيبطلا ةحاحلل

 ثكحي ال هنكل «ثبللا وهو نكرلا ىضتقم نم ىثتسم اه جورخلا ريصيف ءاهتيضقت يف جورخلا نم دب الف اهعوقو

 .اهردقب ردقتي ةرورضلاب تبثي ام نأل ؛روهطلا نم هغارف دعب

 :كلامو يعفاشلا لاقو ءاندنع جورخلا هل زوجي دجسملا جراح ةنذئملا ناك اذإ نا ةعمجلا لثم ةيعرشلا ةجاحلا امأو

 دجسم لك يف فاكتعالا :انلق «عماحلا يف فكتعي نأ هنكمي هنوكل ؛هقح يف ةرورض ال هنأل ؛دسفم ةعمجلل جورخلا

 هلوقل ؛اهيلإ يعسلاب رومأم وه مث «عيمحلا لوانتيف (187:ةرقبل) دجاسَملا يف َنوُفِكاَع ساو :ىلاعت هلوقل ؛عورشم

 ةرورضلاف دجسم يف عورشلا حص اذإف «ناسنإلا ةحاحل ىئثتسم اهل جورنلا نوكيف «(4:ةعمجلا) اًرَعَسافإ# : ىلاعت

 وأ ًاعبرأ اهدعب نئسبو ءاهتنس عم اهك ردي تقو قف جرخ هفكتعم دعب نمو ؛«سمشلا لوزي نيح ةعمجلل جرخيو «ةتباث

 (صلختسم «حتف) .ةرورض الب همزلأ ام ةفلاخمل ًاهيزنت هركو «هل لحم هنأل 0

 هنكمي الو ملتحا ول لسغلاو :طئاغلاو (نيكسم) .دجسملا ف يضقي ال امو هنم دبال ام يهو :ٍةيعيبط و
 وأ هسفن ىلع فوخك يعيبط وأ ؛هلهأ قرفت وأ دجسملا مادفاك يعرش :رذع الب (ط) 0

 (ع«ط) .ةزانح ةالصو ضيرم ةدايع ال هلام

 لاصفنا جورخلاب دارملاو «هيضقيف رثك وأ جورخلا لق هلطبيف هيفاني جورخلاو ثبللا وه فاكتعالا نأل :دسف
 رذع ريغب جورخلاب داسفلا مث «هفاكتعا دسفي ال هنإف «هراد ىلإ هسأر جرخأ اذإ امع ًازارتحا دجسملا نم نيمدقلا

 ؛موي فصن نم رثكأ جرخي مل ام دسفي ال :الاقو ”"عمجملا" يف امك رذع الب ولو الف لفنلا يف امأو «بحاولاب ديقم
 = «يشملا يف عرسي نأب رمؤي ال ناسنإلا ةحاحل جرح اذإ فكتعملا نأل ؛جرحلا يف اوعقول حبي مل ول ليلقلا نأل



 فاكتعالا تاروظحم 4۲ فاكتعالا باب

 الإ ملكتلاو تمصلاو «عيبملا راضحإ هركو «هيف هتعيابمو همونو هبرشو هلكأو
 ًابرحت يأ دجسملا يق اهنم هل دبال لا فكتعملا يأ

 ا ا م ل اق او مومو هن هناي را سنان نسا ا ل و « ريخ

 :هلوقو «هلك ماقم موقي راهنلا رثكأ يف ثبللا نألو ؛ريثكلا فالخب اوفع ليلقلا ناكف ةدؤتلا ىلع يشمي نأ هلو -

 وأ ضرملا رذعب جرح ول هنأ ىلإ ةراشإ "رذع الب"و ءدسفي ال اهرك ناطلسلا هجرخأ ول هنأ ىلإ ةراشإ "جرح"
 (حتف «نيكسم) .دسفي ال رخآ دجسم ىلإ نايسنلا

 سيل ذإ [(نيكسم) .دجسملا ف برشيو لكأي نأ هل زاج يأ هربح "هيفو" ءادتبالا ىلع عفرلاب] :خلإ هبرشو هلكأو
 هجورخ يف يعفاشلل افالخ «هفاكتعا دسف اهلحأل جرح ول يح دجسملا يقاني ام دجسملا يف تاحاحلا هذه يضقت يف

 ءلكألا لحأل جورخلل ةرورض الف دجسملا يف لكأي ناك لع يبلاو «حابم دجسملا يف لكألا :انلق ؛لكألل هتيب ىلإ
 موقي نم دحج ال نأب كلذ ىلإ جاتحي دق هنأل ؛ةعيابملا هل زوجي اذكو «ةرورضلل هيلإ جرح ماعطلاب هل أي نم دج مل اذإو
 نع مكدحاسم اوبنج" :الكلع هلوقل ؛هركي ةراجتلل ىرتشاو عاب اذإ امأ ءدجسملا يف عيبملا راضحإ هركي هنأ الإ هتجاحب

 ؛ةراجتلل تناك اذإ امك ةعيابملا هركت :دمحأو كلام دنعو "مكؤ ارشو مكعيبو" :لاق نأ ىلإ 'مكنيناحمو مكنايبص

 نأل ؛هبجومب انلق نحنو «يئاسنلا هاور ؛"كتراحت هللا حبرأ ال :اولوقف دجسملا يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ" :##ع هلوقل
 5/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا ىلع كلذ هل هركي ةراجتلا دارأ اذإ امأو «هوحنو ماعطلاك هنم دبال ام ةعيابملا نم دارملا
 همون اذكو «يهنلل ةهوركم هيف هريغ ةعيابم نأل فكتعم اب ديقو ءايندلا رومأب لاغتشالا هل يغبني الف هلل عطقنم هنأل

 نأل ؛"عيبملا راضحإ هرك" :هلوقو ءاقلطم دجسملا يف مونلاو برشلاو لكألا هركي ال :لامكلا نبا لاقو «بيرغلا الإ
 هركي ال باتك وأ ريناندو مهاردك ةعقبلا عيبملا لغشي مل ولف ام هلغش هيفو دابعلا قوقح نع زرحم دجسملا
 (حتف «صلختسم) .مهقالطإل لح األ ؛ةيعرحتلا ةهاركلاب دارملاو «هراضحإ
 .ةبرق هدقتعي يذلا توكسلا ًاضيأ هرك يأ ] ا تمصلاو @( .كلذ نع نغتسم هنأل ةعلسلا وهو :عيبملا

 لعفك ةدابع فكتعملا هدقتعي ام هنم دارملاو ءاتمص يمس لاط نإف نيتفشلا مض هنأل توكسلا نم لدع [(ع)

 موص وهو "ليللا ىلإ موي تامص الو مالتحا دعب متي ال" :لاق هنأ هذ يلع نع يور امل ؛هنع يهنم هنأل ؛سوحما

 ؛بحاوف رشلا نع تمصلا امأو "احب تمص نم" :اكتفع هلوقل هركي مل هب دبعتي مل نإف «خسفف «باتكلا لهأ
 هيف مثإ ال ام ريخلاب دارملا "ريخب الإ ملكتلاو" :هلوقو «"ملسف تكس وأ منغف ملكت ًاءرما هللا محر" :ثيدحل
 يف سانلا عم ثدحتي ناك لع هنأل ؛امئأم نوكي ال نأ دعب هل دبال ام لكب ثدحتي نأ هلف «حابملا لمشيف
 (ييع «حتف) .ىلوألا قيرطلاب فكتعمللف «فكتعملا ريغل هركي ريح ريغب ملكتلا نألو ؛هفاكتعا
 مرحي كلذ دنعف ناسنإلا ةجاحل ج رخي نأ هليوأت :تلق ءءطولا هل أيهتي ال دجسملا يف فكتعملا :تلق نإف :ءطولا مرحو
 يف ءطولا نكميف اهتيب يف ةفكتعم ةحوزلا نوكت نأ لمتحيو «جورخلا كلذب لوزي ال فكتعملا مسا نأل ؛ءطولا هيلع

 a ييعاخ كرا نرعر ارا "تاليوأتلا حرش" يفو «ةحوزلا فاكتعا لطبي ذئئيحو «دجسملا ريغ

 (حتف) (180:ةرقبلا) ٍدجاَسَمْلا يف نوفكاع مشو نُهوُرِشاَبَت الوإ» :ىلاعت هلوق لزنف مهفكتعم ىلإ نوعجريف نولستغي



 فاكتعالا تاروظحم 4۳ فاكتعالا باب

 . نیم وي رذنب تاتليلو «مايأ فاكتعا رذنب اضيأ يلايزلا همزلو «هئط وب لطبو .هكيعاودو

 امهفاكتعا يأ فكتعملا مزل يأ مايألاك كسلا يأ فاكتعال 0200

 نأ قرفلاو ءموصلا نود ءاربتسالاو راهظلاو جحلا يف تمرح امك ةلبقلاو سمللا يهو ءطولا يعاود يأ :هيعاودو

 توفي ال يك انمض تبثي رظحلاو «موصلا يف نكرلا وه سفنلا فكو «هيعاود ىلإ ىدعتف اهيف يهنلل روظحم عامدلا
 رثكي موصلا نألو «ةهبشلاب تبثي ال وهو انكر يعاودلا نع فكلا راصل ىدعت ولو «هيعاود ىلإ دعتي ملف نكرلا

 (حتف «ئيع) 3 ي يعاوبلا مرتع ا نفاخ دنعو اوجد يعاودلا عم ولف درجو
 ال) .ل لزنأ نإ هسملو هليبقتبو لزني مل وأ لزنأ اضاع وأ اذهاغ ارا زا ذليل نيالا وأ جرفلا يف] :هئطوب لطبو

 يف ةركذملا ةلاحلا قرفلاو ءايسان ناك اذإ موصلا فالخب «مارحإلا يف عامجلاك صنلاب روظحم ءطولا نأل

 :قئاقحلا زمر] يعفاشلل افالح دسفي ال لازنإلا ريغبو ءدسف سمللا وأ ةلبقلاب لزنأ ولو «موصلا نود فاكتعالا
 ناك ام نأ لصألاو ءانركذ امك ًاقلطم دسفي اندنعو «هدنع فاكتعالا دسفي ال هنإف ايسان ءطولا ناك اذإ 0 ١[

 راهنلاو دمعلاو وهسلا هيف فلتخي ال موصلا لحأل ال فاكتعالا لجأل هنع عنم ام وهو فاكتعالا تاروظحم نم

 وهسلاو دمعلا هيف فلتخي موصلا لجأل هنع عنم ام وهو موصلا تاروظحم نم ناك امو ؛جورخلاو عامجلاك ليللاو

 (حتف «ئيع) .برشلاو لك ألاك راهنلاو ليللاو
 نم اهئازإب ام لحدي عمجلا ظفلب مايألا ركذ نأل ؛اهيلايلب هتمزل امايأ فكتعي نأ رذن ول هانعم :يلايللا همزلو

 :ىلاعت لاق «مايألا نم اهئازإب ام لحدي يلايللا ركذب هنأل ؛اهمايأب هتمزل يلايل فكتعي نأ رذن ول اذكو «يلايللا
 ةرات اهنع ربعف ةدحاو ةصقلاو (١٠:مرم) يوس ايل َتالّثإ» ىلاعت لاقو «(41:نارمع لآ) زمر 7 ما ةنالئإف

 :هلوقو «[۲۳۲ ۰۲۳۱/۲ :قئاقحلا نييبت] .رخآلا لوانتي عمجلا ظفلب امهدحأ ركذ نأ ملعف «يلايللاب ةراتو مايألاب

 نأل ؛ةعباتتم اهيلايلب همزلي ثيح الم "مايأ ةثالث فكتعأ نأ يلع" :هناسلب لوقي نأب "مايأ فاكتعا رذنب"

 ليللاب مودي فاكتعالا نأ قرفلاو «موصلا رذن يف قالطإلا فالخب «عباتتلاب حيرصتلاك فاكتعالا يف قالطإلا

 .اليل دحوي ال هنإف موصلا فالخب راهنلاو

 ةعورشملا ةينلاو ناسللا لمع رذنلا نأل ؛ةينلا فالخب «همزلي ال هبلقب رذن ولو «ناسللاب الإ نوكي ال رذنلا :ةمتت

 (حتف) .ىلاعت هلل نوكي نأ نأش ىلع بلقلا ثاعبنا

 ؛ىلوألا ةليللا لحدت ال هدنع نإف ءفسوي يبأل افالخ امهاتليل همزل نيموي فكتعي نأ رذن اذإ يأ :خل! ناتليلو

 نأ رهاظلا هجو ءافودب لصولا ققحتل ةينثتلا يف هيلإ ةجاح الو ءلصولا ةرورضل ناك امنإ عمجللا يف اهوحخد نأل

 جرخي الو ءرجفلا عولط لبق دجسملا لحدي رامن يأ موي فاكتعا رذن اذإف ءاطايتحا هب قحليف عمجلا نعم ىثملا يف

 ىرحألا ةليللاو اهمويو ةليللا كلت ثكميو سمشلا بورغ لبق هلحخدي نيمويلا فاكتعا يو «سمشلا برغت نح
 دعب جرخيو سمشلا بورغ لبق لحدي ةريثكلا مايألا فاكتعا يف اذكو «سمشلا بورغ دعب جرخيو ءاهمويو
 (نيكسم «حتف) .مايألا مامت دعب امبورغ



 همكحو جحلا فيرعت ١ 4 4 جحلا باتك

 جحلا باتک

 011001 ةّرم ضرف ,صوصخم لعفب صوصخم نامز ف صوصخم ناكم ةرايز وه
 رمعلا يف ةدحاو يأ جحلا يآ جحلا رهشأ وهو تافرعو ةفرشملا ةبعكلا وهو ةرايز دصق يأ

 حلاك امهنم ةبكرمو «ةاكزلاك ةضحم ةيلامو «ةالصلاك ةضحم ةيندب :عاونأ ةثالث ىلع تادابعلا ] :جحلا باتك

 ءمظعم ىلإ دصقلا امهانعم «ناتغل اهرسكو ءاحلا حتفب وهو «ريخألا عونلا نايب يف عرش نيلوألا نيعونلا نيب املف

 هفرشل ؛ًاضيأ ةرمعلا ماكحأ هيف ركذي هنأ عم جحلاب باتكلا نونع [(نيكسم «ييع) .فنصملا هركذ ام اعرشو
 بجي مل جحلا نأ حيحصلاو «ةرمعلا :رغصألا جحلاو «مالسإلا جح :ربكألا جحلا :ناعون جحلا نألو ؛ةضيرف هنوكو
 ام دعب ةضيرفلا هتجح تناكو ءاهددع ملعي ال اججح رحاهي نأ لبق جح يلع هنأ ملعاو .ةلملا هذه ىلع الإ

 (حتف) .جحلا ضرف اهيفو عست ةنس ه0 ركب وبأ جحو «رشع ةنس رحاه
 نأل ؛جحلا ةينب امرحم هتقو يف فوقولاو فاوطلا نم ةصوصحملا لاعفألا نع ةرابع جحلا نأ رهاظلا :خلإ ةرايز وه
 لاعفألل ءامسأ تلعج ةقباسلا تادابعلا رئاس نألو ؛ةيصخشلا هئازجأب الإ ءيشلل دوجو الف «فوقولاو فاوطلا هناكرأ

 43/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .امرحم فوقولاو يعسلاو فاوطلا وهو :صوصخم لعفب (حتف) .كلذك جحلا نكيلف
 ةنيرقب نونمؤملا سانلا نم دارملاو 47:نارمع لآر تيا حج سالا ىَلَع هو :هلوقب ىلاعت هللا هضرف يأ :خإ ضرف

 اهتلق ول" :لاقف ؟ةنس لك يفأ :ليقف "جحا مكيلع بتك" :التلع هلوقل ؛"ةرم" :هلوقو «(97:نارمع لآ) هرفك نمو
 تيبلا هببس نألو «"عوطت وهف داز نمف ةرم جحلا ءامي اولمعت نأ اوعيطتست ملو ءامج اولمعت ل تبجو ولو «تبجول
 :هلوقو «هناذمتسا بحي نم نذإ الب جحلاك ةهاركلابو «مارح لام. جحلاك ةمرحلاب جحلا فصتي دقو ,رركتي ال وهو

 «ضيرملا ضرمي دق هنإف «"لحجعتيلف جحلا دارأ نم" :ةتلع هلوقل ؛فسوي يبأ دنع يخارتلا يلع ال يأ "روفلا ىلع"
 ةفينح يبأ نعو «ردان ريغ ةعاطتسالا اهيف دجو ىلا يأ ةدحاو ةنس يف توملا نألو ؛ةجاحلا ضرعتو «ةلحارلا لضتو

 ؛ةالصلل تقولاك رمعلا ةفيظو هنأل ؛يحارتلا ىلع هنأ :دمحم دنعو «روفلا ىلع بوحولا :هنع نيتياورلا حصأ وهو

 :يعفاشلا دنعف «توملاب هتوفي ال نأ طرشب ريخأتلا هعسي هنأ الإ يعفاشلا لوق وهو هتاوف روصتي الف ءادألا يوني اذهلو

 .عامجإلاب مثأي ال هرمع رخآ يف جح ول امأ «تام نإو ريخأتلاب مثأي ال
 ىف ضرتفا ام دعب ةرشاعلا ةنسلا ىلإ اتع هرحأ ال «فسوي يبأ دنع امك «روفلا ىلع اضرف جحلا ناك ول :تلق نإف

 هسفن ىلع وأ ةنيدملا لهأ ىلع نيكرشملا نم فوخلل وأ تقولا تاوف رذعل ريخأتلا نوكي نأ لمتحيف «ةعساتلا ةنسلا

 تلزن يهو «(۹۷:نارمع لآ) تسلا جج سالا ىَلَع ول :ىلاعت هلوقب عست ةنس رحاوأ يف ضرف جحلا نأ حيحصلاو
 دو هلاحو هيدي قيلألا وه اذهو ءادحاو اماع هضرف دعب جحلا رخوي مل البلع هنأو «عست ةنس رحاوأ دوفولا ماع

 هيلإ بهذ ام ىلع لدي اذهو ,019:ةرقبلو كَ َةَرمُعْلاَو ّجَحْلا اوميأوإ# :ىلاعت هلوقب تس ةنس يف ضرف هنإ :ليق امو
 = باجيإلا ىلع ةلالد هيف سيلو «هيف عرش ام مامتإب رمأ ةيآلا هذه يف :انلق «نينس هضرف دعب ي هريخأت نم دمحم
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 تلّضف ةلحارو داز ةردقو مالسإو ةّحصو لقعو غولبو ٍةَيَرح طرشب روفلا ىلع
 ةردق ةفص ةردق طرشبو يأ رفاكلا ىلع بحي الف نونا ىلع بجي الف حصألا وهو فسوي يبأ دنع

 ل ع ةقفنو هنم بال ام نعو هنكسم نع
 ةردق طرشبو يأ تلضفو يأ هتنوؤم نعو

 فاوطو «ةفرعب فوقولا :نائيش جحلا يف نكرلا نأ ملعا مث «ةقباسلا ةيآلاب ناك امنإ بوحولاو «عورش ريغ نم =

 نع جورخلاو «رامجلا يمرو «ةفلدزم. فوقولاو «ةورملاو افصلا نيب يعسلا :ةسمح هتابحاوو «همظعم يأ ةرايزلا

 هكرتب بجي ام لك نأ طباضلاو «نيرشعو فين تابحاولا مهضعب ب دعو ءردصلا فاوطو ءرصقلا وأ قلحلاب مارحإلا

 «هناسل نوص ىلعو «ةراهطلا ىلع ظفاحيو «ةقفنلا يف عسوتي نأب بدأ وأ ةنس امإ كلذ ادع امو «بحاو وهف مد

 ءيشب قدصتيو «مهءاعد سمتليو «مهلحتسيو هفراعمو نيتعكرب دجسملا عدويو «هليفكو هنئادو هيوبأ نذأتسيو

 (حتف ؛ئيع) .ةعمجلا وأ نينثالا وأ سيمخلا موي جرخيو «هجورح دنع
 «ةحص طورشو ءادأ طورشو بوحو طورش اهنم طورشلا نأ ملعا [(نيع) .دبعلا ىلع بحي الف] :ةيرح طرشب

 ةعاطتسالاو تقولاو ةيرحلاو مالسإلاو غولبلاو لقعلا :بوجولا طورشف ءاهضعب فذح عم اهنيب زيب لد فنصملاو
 قح يف ةدعلا مايق مدعو قيرطلا نمأو ةيسحلا عناوملا لاوزو ندبلا ةحص :ءادألا طورشو ءًاضرف جحلا نوكب ملعلاو

 بجي الف «,صوصخملا ناكملاو جحلا رهشأو جحلاب مارحإلا 06 طورشو ءاهعم مرحلا وأ جوزلا جورحو ةأرملا
 ىلع الو يبصلا ىلع الو «ةلحارلاو دازلا كلمل هتيلهأ مدعل ؛ًانوذأم وأ ًابتاكم وأ ناك ريدم ًاقلطم دبعلا ىلع

 [(نيع) يب مرو يع ديت يا يعط عرارلا | :ةحصو .يبص يلع بحي الف :غولبو (حتف) .هوتعملا

 نوكي ال نأ طورشلا نم اذكو «مامإلا بهذم وهو ءادئاق دجو ولو ىمعألا ىلع بجي الف «دسحلا ةحص طرشب يأ

 اذه «ةلحارلاو دازلا اوكلم نإو نيلحرلا عوطقمو جولفملاو نمزلا ىلع بجي الو ءناطلس نم ًافئاح الو ًاسوبحم

 وهو ءامهوكلم اذإ ءالؤه ىلع جحلا بجي :امهتياور رهاظ ينو ءامهنع ةياور وهو «ةفينح م رهاظ يف
 «لوألاب مامإلا لاق ءءادألا وأ بوجولا طئارش نم ةحصلا نأ ىلع بم فالخلاو «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور

 اذإ امه افالخ «هدنع مهلا جاجحإلا مهيلع بجي ال هنإف ءامحوكلم اذإ اميف رهظت فالخلا ةدئافو «ىناثلاب امو

 (حتف) .اقافتا جاجحإلا بجو ةردقلا تلاز مث هيلع ردق نإف «حيحص وهو جحلا ىلع ردقي مل

 اهنكسي ال راد هل ناك ولف «هتنوؤمو :هنكسم نع تلضف (ط) .ةراعإلا ال ءةراحإلاب وأ كلملاب :ةلحارو

 اذإ ةاكزلا ذحنأ هيلع مرحيو «هب جحيو هعيبي نأ هيلع بجو همدختسي ال دبع وأ هنهتمي ال عاتم وأ اهرحاوي الو

 نكسملا ريغ نم نعي "هنم دبال امع" :هلوقو «ةعاطتسالا اه لصحتف «هتجاح نع ةلضاف اهنأل ؛نيتئاملا ردق ناك

 تيبلا ثاثأو حالسلاو سرفلاو بايثلا نم :هنم دب ال (حتف) .هنم دبال امم اضيأ نكسملاف الإو «نويدلا ءاضقك

 (ع.ط) .اهيقف ناك نإ هقفلا بتكو مداخلاو
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 وأ يص مرحأ ولف ءرفس يف ةأرمال جوز وأ مرحمو قيرط نمأو هلايعو هبايإو هباهذ
 لقعي وهو

 RE و جر ن ا یف ا تن

 جحلا بجي :كلام لاقو ءًاقلطم ًايشام ال [(ع طر .ابكار هلهأ ىلإ هعوجرو «ةكم ىلإ هباهذ ةدم يأ ]:هبايإو هباهذ
 دازلاب ةعاطتسالا رسف 4ع هنأ :انلو «يشملا ىلع ةردقلا ةطساوب هيلإ عيطتسم هنأل ؛يشملا ىلع ةردق هل نم ىلع

 مهدالوأو مهتقفن ةردقو يأ ]:هلايعو .ةبعكلا نع ًاديعب ناك نم قح يف اذهو ءاممب بوحجولا قلعتيف «ةلحارلاو

 فارسإ ريغ نم طسولا :ةقفنلاب دارملاو «هنم مرحم محر اذ نكي مل نإو «هتقفن همزلت نمو [(ط) .هدوع ىلإ راغصلا
 هبشأف «يشملاب ةقشملا مهقحلت ال مهنأل ؛ةلحارلا ملوح نمو ةكم لهأ ىلع بوجولا طرش نم سيلو «ريتقت الو
 (حتف) .ةعمجلا ىلإ يعسلا

 ناك نإف [(ع«ط) .هنودب ىتأتي ال هنأل ؛ةوشرلاب ولو قيرط نمأ طرشبو يأ «ةردق ىلع فطع رحلاب| :قيرط نمأو
 فوحخك وهف رحب ةكم نيبو هنيب ناك ولو ءبحجي ال عطقلاو فوخلا بلاغلا ناك نإو «جحلا بجي ةمالسلا بلاغلا يف
 (نيكسم «حتف) .الف الإو بجي هبوكرب ةداعلا ترج عضوم نم ةمالسلا رحبلا يف بلاغلا ناك نإف «قيرطلا

 :الكفع هلوقل جور ىلإ مر ةقفارع الإ فس AEE ةأرملل ةعاطتسالا تبثت ال يأ :خلإ مرحمو

 را اهنبا وأ اهوا اهو الإ ادعاضف مايأ ةثالث نوكي اره رفات نأ رجالا ولو هان ةأرثخل نفذ"

 اذإ جحلا اهل زوجي :لاق ثيح يعفاشلا ىلع ةجح وهو «دواد وبأو ملسم هاور ."اهنم مرح وأ اهوخأ وأ اهجوز
 نود ام ىلإ جورخلا امل حابي األ ؛رفسلا ةدمب ديقو 5١/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .تاقث ءاسن اهعمو ةقفرب تحرح

 لحي ال نم مرحلو ,يعفاشلل قال مالسإلا ةحح نم عنملا اهجوزل سيل ًامرحم تدحو ولو ؛جوز وأ مرحم الب رفسلا
 ارفاك ادبع وأ ناك ارح اغلاب القاع انومأم نوكي نأ هيف طرشو «ةرهاصم وأ عاضر وأ محرب ادبأ اهحاكن هل

 اا ليس ل ر نال ريقي ا را ا را اينو وأ و عرقا هناك ولو م وأ فاك

 (حتف «نيكسم) .اهيلع مرحلا ةقفنو «ظفحلا نونجلاو يبصلا نم ىتأتي الو ءيسوحملاو
 .طئارشلا نم رم ام ىلع عيرفت اذه :مرحأ ولف (عءط) .ًادعاصف مايأ ةثالث يهو «هتدم يف يأ :رفس يف

 (ط) .ةضورفملا ةجحلل مارحإلا ددجي ملو ؛جحلا لاعفأب ىتأ يأ :ىضمف (نيكسم)
 يبصلا ددج نإف [(نييع) .ضرفلا هب ىدؤي الف لفنلل دقعنا امهمارحإ نأل ؛جحلا ضرف يأ ] :هضرف نع زج م

 ددج نإ دبعلا امأ «موزللا لهأ نم لاحلا اذه يف هنأل ؛مالسإلا ةجح نع زاحو حص «ةفرعب فوقولا لبق مارحإلا

 (حتف «نيكسم) .عورشلاب هنع جورخلا هنكمب الف مزال همارحإ نأل ؛هنع زجي ملف مارحإلا
 اهزواجتي ال يلا مارحإلا عضاومل جحلا تيقاوم هنمو «ناكملل ريعتساف دودحملا تقولا وهو «تاقيم عمج :تيقاومو

 (ع «نيكسم) .ةسمخ يهو ءامرحم الإ ناسنإلا
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 2 حصو ءامج ّرم نو اهلهأل ململيو ؛ o يو تاذو ةفيلحلا وذ
 ماشلا لهأل قارعلا لهأل ةنيدملا لهأل

 SA EEE ووش و كوع هه سكك نق حلا اهلخادلو هسكع ال ءاهيلع
 حصي ال يأ تيقاوملا

 اهيمست «ةكم نم لحارم رشعو «ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع ناكم «ماللا حتفو ةلمهملا مضب «لوألا يأ :ةفيلحلا وذ

 نإف «ةمامتو دحج نيب دحلا وه رسكلاب "قرع تاذ"و «بذك وهو اهضعب يق نجلا لتاق هنأ نومعزي «"يلع رابآ" ماوعلا
 يحولا قيرطب ملع كع هنأب بيجأ ؟نيملسم اونوكي مل ماشلاو قارعلا لهأو "نمل نه" :اكتفع هلوق ىتأتي فيك :تلق
 ليسلا نأل ؛كلذب تيمس «هب نكسي ال لاح مسر يهو «غبار نم برقلاب عضوم "ةفحح"و ءمهل تقوف مهفاعإ

 ءارلا نوكسو فاقلا حتفب "نرق"و «ةنيدملا ىمح اهيلإ لقنت نأ لع يبلا اعد لا يهو «مهلصأتسا يأ اهلهأ فحح

 ةليبق مسا كرحتملا نأ ةئطحختلا هجو ءرخآ أطخ هيلإ هذ سيوأ ةبسنو ءأطخ هيف ءارلا حتفو «تافرع ىلع لطم لبحج

 ءاضيأ دنا لهأ تاقيم وهو «نميلا لهأ تاقيم ؛ةماهت لبج نم لبج وه "ململي"و «ينرقلا سيوأ اهيلإ بسني

 :نيتيب يف تعمج تيقاوملاو
 يندملا مرحي ةفيلحلا يذبو ١ نميلا ململيو قارعلا قرع
 نبتساف نرق دحن لهألو اه تررم نإ ةفححج ماشلل

 وأ ةراجتك امهريغ وأ ةرمعلاو جحلا دارأ نمم اهلهأ ريغ نم تاقيملا ىلع ىتأ نملو ةنكمألا هذه لهأل تيقاوملا هذهف

 (ييع) .مايأ ةثالث ةريسم ةكم ىلإ هنم «عضوم قارعلا لهأل نيعلا رسكب «يناثلا يأ :قرعتاذو (حتف) .ىرحأ ةحاح

 (عءط) ."غبار ب نآلا ىمسملا وهو برغمو رصمو ماشلا لهأل ةلمهملا ءاملا نوكسو ميلا مضب «ثلاثلا يأ :ةفحجو
 سماخلا يأ :ململيو (ع ط) .اليم نوسم ةكم نييو هنيب ,دحب لهأل بلاعثلا نرق :هل لاقيو «لزانملا نرق عبارلا يأ :نرقو

 يأ :اهلهأل (ع ءط) .ناخسرف ةكم ىلإ هنم ؛نميلا لهأل ةزمهاب ململأ :ليقو ءامهنيي ميملا نوكسو نيماللاو ةيتحتلا حتفب ململي

 (ع ط) .ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم اهلهأ ريغ نم عضاوملا هذهب يأ :اي رم (نيكسم) .ةنكمألا هذه لهأل نوكت تيقاوملا

 ؛لضفأ نوكي نمألا دنع هنأ ىلع «مارحإلا تاروظحم باكترا نم نمألا طرشب مارحإلا زاج يأ :هميدقت حصو
 :هلوقو ءاقلطم هركي جحلا رهشأ ىلع مارحإلا دقت نأل ؛تيقاوملا ىلع هميدقتب ديقو ءارجأ مظعأ ناكف قشأ هنأل

 درجبو ةراجتلاك جحلا ريغ ةجاحل ولو «مرحلا لوحد دصق يقافآل تيقاوملا نع هريخأت زوجي ال يأ "هسكع ال"

 لحلا نم اعضوم دصق ول امأ «ةعاسلا كلتب اصتخم ناك حتفلا موي مارحإ ريغب اككقع يبلا لوحدو «لاتقلل وأ ةيؤرلا

 مارحإلا بجي ال :يعفاشلا لاقو «هلهأب قحتلا هب لح اذإف «مارحإ الب تاقيملا ةزواجم هل لح «ةدحو صيلخك

 «مارحإ ريغب ءادوس ةمامع هيلعو ةكم لحد يلع هنأ هد رباج نع يور امل ؛ةرمعلا وأ جحلا دارأ نم ىلع الإ

 هاور امو «"مارحإب الإ ةكم دحأ لخدي ال" :لاق لع هنأ امه سابع نبا نع يور ام :انلو «يئاسنلاو ملسم هاور

 (ط) .ةرمعلاو جحلا يف تيقاوملا لحادل تاقيملا يأ :اهلخادلو (حتف «ييع) .ةعاسلا كلتب 4# يبلاب اصتخم ناك
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 .ةرمعلل لحلاو ّجحلل مرحلا يكمللو هم س و
 ةكم نكاسل تاقيملا يأ

 مرحلا لخاد ناك نم هب دارملاو ءايكم نكي مل نإو اهمرح ينراقلا هب قحليو ةكم نكاس ينعي :خلإ يكمللو

 :نيتيب يف مرحلا دودح مظن دقو «ةكم يلاوح مرحلاو ءال وأ ةكم ناك ءاوس

 ةنارعح عست مث رشع ةدحو فئاطو قارع عبس نمي نمو

 ةذج قيرط نمو «ةعبس فئاطلاو قارعلاو نميلا قيرط نمو «لايمأ ةثالث ةنيدملا قيرط نم مرحلا دح :مرحلا

 (ط) .ةعست ةنارعجلا نمو «ةرشع

 ةكم برقب عضوم وهو «لضفأ ميعنتلاو «رفس عون ققحتيل ةرمعلل لحلا يكملا تاقيم يأ ] :ةرمعلل لحلاو
 دصقلا هلصأو «رامتعالا نم مسا ةرمعلاو «لحلا ةرمعلا دارأ اذإ يكملا تاقيم يأ [.اه ةشئاع دجسم دنع

 اه تيبلا ةرامع نأل ؛امب تيم امنإو :ةصوصختم لاعفأب امرحم تيبلا ةرايز يف هلامعتسا بلغ مث رماع ناكم ىلإ

 يف جحلا ءادأ نألو ؛كلذب رمأي ناك جء هنأل ؛لحلا ةرمعلا ديرملو «مرحلا جحلا ديرمل يكملا تاقيم ناك امغإو

 نم مارحإلا نوكيف مرحلا يف ةرمعلا ءادأو ءرفس عون ققحتيل ؛مرحلا نم مارحإلا نوكيف «لحلا يف يهو ةفرع
 هسفن ىلع باع مدآ فاح امل :ملعلا لهأ ضعب لاق مرحلا ميرحت ببسو «ناكملا ليدبتب رفس عون ققحتيل ؛لحلا

 ثيح نم مرحلا هللا مرحف اهيلاوح اوفقوو بناج لك نم ةكمب اوفح ةكئالم لسرأف هللاب ذاعتسا ناطيشلا نم

 (حتف «نيكسم) .تفقو ةكئالملا تناك
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 مارحإلا باب
 نيليسغ وأ نيديدج ءادرو ارازإ ضلوا بح 7” ءًاضوتف مرح نأ تدرأ اذإو

 ةيردصم نأ نأل مارحإلا يأ

 نأ ناسنإلل زوجي ال ىلا تيقاوملا فنصملا ركذ امل 0 .هتيفيكو هماكحأ نايب يف يأ ] :مارحإلا باب

 لوخدلا :اعرشو «كهتنت ال ةمرح يف لحد اذإ "مرحأ" ردصم ةغل وهو «مارحإلا ركذ بسان امرحم الإ اهزواحي

 ناطرش امهف «ةيصوصخلا وأ ركذلا عم ةينلاب الإ اعرش ققحتي ال هنأ ريغ - اهمازتلا يأ - ةصوصخم تامرح يف

 وهو «ةحابملا ءايشألا هب مرحي هنأل خا يمس و «ةالصلل حاتتفالا ةريبكتك جحلل مارحالاف «مارحإلا ققحت 5

 (حتف «صلختسم) .ةرايزلا فاوطو فوقولاك جحلا يف ضرف

 مارحإلا رومأ ملعت ىلع اضيرحت باطخلاب لصفلا اذه ركذ امنإ [ييع) .ةرمع وأ اجح بلاطلا اهيأ ] :تدرأ اذإو

 فنصملا نأ لقنو ءفسوي يبأل ةفينح يبأ نم باطخ هنإ :ليقو «هماكحأ ةفرعم ىلإ جايتحالا ةدشل ؛ًامامتهاو

 .لستغاف الإ و تئش نإ :ًاضوتف (صلختسم «حتف) .هل باطنخلاف هدلول رصتخملا اذه فنص

 امل ؛لضفأ لسغلاف «ةليضفلا يف امهنيب توافتلا مايق عم نيتراهطلا ىدحإ مارحإلا يف ةنسلا نأ يعي :بحأ لسغلاو

 لسغلا اذهب دارملاو «فيظنتلا يف غلبأو معأ هنأل ؛هنسحو يذمرتلا هاور «همارحإل لستغا الكفع هنأ تباث نب ديز ىور

 فركب ابأ رمأ الع هنأ يور ءءاسفنلاو ضئاحلا هب رمؤت يح ةراهطلا ال ةهيركلا ةحئارلا ةلازإو ةفاظنلا ليصحت

 اذهو ؛اه ةراهطلا لوصح روصتي الو جحلاب مرحت نأو لستغت نأ اهرمأي نأ دمحم هنباب ءامسأ هتجوز تسفن نيح

 .ديعو ةعمج فالخب ءاملا نع زجعلا دنع مميت ربتعي ال

 عرش هنأل ؛هلضف لني مل مرحأف أضوت مث ثدحأ ول ىح لاستغالا ةراهط ىلع مرحي نأ ةنسلا لينل طرتشيو

 نمل هسأر قلحو هلهأ عامجو ةناعلا قلحو طبإلا فتنو رافظألا صق نم فيظنتلا لامك ًاضيأ بدنيو «مارحإلل

 رازإلا :ارازإ (حتف «صلختسم «ييع) .امهوحنو نانشألاو يمطخلاب هندب لسغو هدتعي مل نمل هرعش حيرستو هداتعا

 (صلختسم) .فتكلا نم رهظلا ىلع نوكي ام ءادرلا :ءادرو (صلختسم) .ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم نوكي ام

 ديدجلا م «هانيع اميف كلذو «دربلاو رحلا عفدو ةروعلا رتس نم دبالو «طيخملا سبل نم عونمت هنألو ؛همارحإ

 هجو ىلع امهنيب عمجلا مث «نيعملا اذه يف هب هبشأ هنأل ؟ليسغلاف دجوي مل نإف «ةراهطلا ىلإ بيرق هنأل ؛لضفأ

 (حتف ءصلختسم) .ةروعلا رتس دوحول ؛هأزحأ رازإلا ىلع رصتقا ول يح ةنسلا

 (ٰييع) .خسولا نم دعبأو فظنأ هنأل ؛امفوك لاح يأ :نيديدج

 (يع) .نيضيبأ انوكي نأ ىلوألاو «نيديدجلا دحت م نإ يأ :نيليسغ



 دوف .Yo جحلا باتک

 ريد بلو «ينم هلبقتو يل هرّسيف جحلا ديرأ ين نإ ّمهْللا :لقو «نيتعكر لصو بّيطتو

 بيقع ي

 ET كل كل كيرش ال كيبل «كيبل َمُهَللا كيبل :يهو جحا اه يونت كتالص
 كلما يف هللا اي يأ ةيبلتلا يأ ناتروكذملا ناتعكرلا يهو

 امل ؛تئش بيط يأب ةنسلا هجو ىلع [(ط) .هنيع ىقبت ام كبوث ال ءتدجو نإ كندب بيط يأ ] :بيطتو

 هركو «ملسمو يراخبلا هاور «"دحأ ام بيطأب لي هللا لوسر بيطأ تنك" :تلاق اأ اه ةشئاع نع درو

 «بيطتلا ءادتبا ةلزنمب نوكيف «هندب نم رخآ لحم ىلإ لقتني قرع اذإ هنأل ؛مارحإلا دعب هنيع ىقبت امب رفزو دمحم
 هلسغاف كب يذلا بيطلا امأ" :بيطلا نم هيلع ناك امع هلأس مرغ لحرل التف هلوقل ؛اضيأ يعفاشلا لاق هبو
 صيبو ىرأ مث دجي ام بيطأب بيطتي مرحي نأ دارأ اذإ ناك لء هنأ اه ةشئاع نع درو ام :انلو «"تارم ثالث

 دمضنف ةكم ىلإ الك هعم جرخن انك :تلاق اأ ًاضيأ اهنعو «هتيحلو هسأر يف نهدلا صيبو :ةياور يفو «بيطلا
 هاور امو «هنع اناهني الو يلع هاريف اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف «مارحإلا دنع بيطملا كسملاب انهابح

 وهو مارحإلا دعب بيطتم ريغ هنألو ؛عادولا ةجح يف ناك انيور امو «ةرمعلا يف حتفلا ماع يف ناك هنأل ؛خوسنم

 (حتف) .هب هلاصتال عبات هدلسج يف امو ؛هنع يهنملا

 ىلص لع يبلا نأ ه9 رباج ىور امل [(ع«ط) .ةهارك تقو ريغ يف ابدن بيطتلاو سبللا دعب] :نيتعكر لصو
 اونيعتساوإ» :ىلاعت هلوقل ؛رومألا عيمج يف ةبحاو يهو «ةناعتسالا ةالص هذهو «همارحإ دنع نيتعكر ةفيلحلا يذب

 «ةيحتلاو ةبوتكملا نيتعكرلا نيذه نع ئزجتو هل ناعتسيف اهمظعأو رومألا قشأ جحلاو (؛ه:ةرقبل) (ِةالَصلاَو ربصلاب
 (صلختسم «حتف) .ةنسلا نايبل :ليقو «بدنلل انه رمألاو ءلضفأ ناكل صالخإلاو نورفاكلاب امهيف أرق ولو

 لاؤسو «ةرمعلا يف اذكو «هيف ريسيتلا لاؤس بسانف «ةنيابتم نكامأو ةقرفتم ةنمزأ يف هءادأ نأل :خلإ يل هرسيف

 هنأ ىور هذ اسنأ نأل : ينم (حتف) (177:ةرقبلا) هانم لبق اتب رو :الاق ثيح الثاالكلاهلع ليعامسإو ليلخلا ةقفاومل لوبقلا

 (ييع) .خلإ "جحلا ديرأ نإ مهللا" :لاقف هتلحار ىلع بكر مث رهظلا ىلص جء

 نايب اذهو «ةالص ربد ىل كتلك يبلا نأ يور امل [(يئيع) .خإ كيبل :لق يأ ةيبلتلا نم رمأ ] :كتالص ربد بلو
 نكل «رثكأو حصأ هتلحار هب توتسا ام دعب ى كع هنأ تاياورو «زاج هتلحار هب توتسا ام دعب ىل ول ىح لضفألا
 ىلإ "اهب يونت" يف ريمضلاو «"هالصم يف - ىل يأ - ةع بحجوأ دقل !هللا مأو" :لاق هنأ ام سابع نبا نع يور
 «حتف) .نسحأ ناك امهنيب عمج نإف «ةالصلا يف امك طرشب سيل ناسللاب ركذلاو "بل" :هلوق نم ةموهفملا ةيبلتلا

 (ييع) .تادابعلا عيمجل طرش ةينلا نأل :جحلا اه (نيع) .ةيبلتلاب ايوان كنوك لاح يأ :يونت (صلختسم

 ابابلإ هانعم رمضم لعفب بوصنمو «ماقأ يأ ناكملاب ىل نم ةينثت [(نيع) .كتعاط ىلع ميقم انأ يأ ] :خإ كيبل
 هللا ماركإ ىلع هيبنت ةيبلتلا ةيعورشم يفو ءوحنلا بتك يف رسف امك موزل دعب كتعاطل اموزل يأ بابلإ دعب كل
 جحلاب سانلل نذؤي نأ هللا هرمأ نيح التلَع ليلخلا ءاعد ةباحإ اذهو «هنم ءاعدتساب ناك امنإ مهدوفو نأب هديبعل ىلاعت

 يح برغملاو قرشملا لهأ هتوص هللا غلبأف هللا يعاد اوبيجأو هللا تيب اوجح !هللا دابع :ىدانو ماقملا ف فقوف
 = لاق نمف .كيبل :اولاقو ماحرألاو بالصألا نم جحلا هل بتك نم لك ميهاربإ باجأف «بالصألا يف فطنلا عمسأ
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 ايوان تيبل اذإف «صقنت الو اهيف دزو 7 الل ةلللاو كا ةمعْتلاَو ديلا نإ
 يدهلا تقس وأ . ابدن ةيبلتلا يف / اهحتفو ةزمملا رسكب

 )ك1 ODOC | ]| ]ز]|]|]|]ز]|] ]| ]| ]|]|]1]1]|1]ز]ز]|]1]1] ]7 ثفرلا قاف «تمرحأ دقف

 :يئاسكلا لاقو ءءارفلا لوق وهو ةزمهلا رسكب "دمحلا نإ" :هلوقو ءارارم جح ةيبلتلا يف داز نمو «ةرم جح ةرم =
 رسكلا :لاق ؟كيلإ بحأ ام :دمحمل تلق ةعامس نبا نعو «"دمحلا نأب" وأ "دمحلا نأل" هانعمو نسحأ حتفلا

 .لوألا مالكلل ًاليلعت ال ركذ ءادتبا نوكيل يأ «ءانبلا نم ىلوأ ءادتبالاو «ءانبلل حتفلاو ءادتبالل

 كع ىسوم ناكو «ةبركلا جاَرف كيبل :لوقي ناك يع م نب سنويف ءاوجح اذإ نوبلي اوناك الث ءايبنألا :ةمتت

 (صلختسم «حتف «نيكسم) .كتمأ نبا انأ كدبع انأ كيبل :لوقي يع ىسيع ناكو «كيدل كدبع انأ كيبل :لوقي

 . رودقملا ةعس هنأب رسفو ميلا مضب :كلملاو (نييع) .ررضلا عفدو عفنلا نم قلخلا ىلإ لصي ام لك «نونلا رسكب :ةمعنلاو

 ناصقنلاو ةدايزلا هب لختف موظنم ركذ هنأل ؛ديزي ال :هنع عيبرلا ةياور يف يعفاشلا لاقو :اهيف دزو (ييع)
 ؛كيدعسو كيبل كيبل" :يورملا ىلع ةدايز هتلحار هب توتسا اذإ لوقي ناك اظ رمع نبا نأ :انلو «ناذألاك

 بارتلا ددعب كيبل" :لوقي ناك هنأ هه دوعسم نبا نعو «هيلع قفتم ؛"لمعلاو كيلإ ءابغرلاو «كيدي نيب ريخلاو
 ىلع دازي الف «مالعإلل هنأل ؛ناذألا فالخب هيلع ةدايزلا عنب الف ةيدوبعلا راهظإو ءانثلا وه دوصقملا نألو "كيبل

 صقنلاف "يع مككسانم اوذح" :اكتفع لاقو «ةاورلا قافتاب تلح هنع لوقنملا وه هنأل ؛"صقنت الو" :هلوقو «لوقنملا

 (عءط) .جحلل ايوان كنوك لاح يأ :ايوان (حتف) .ًاقافتا هوركم
 دوجو دنع اعراش نوكي هنأب حيرصت اذه [(صلختسم) .امرحم ترصو مارحإلا يف تلحد يأ ] :تمرحأ دقف

 ةينلاب اعراش ريصي هنأ :فسوي يبأ نعو «ةيبلتلاب تأي مل ام ةينلا درجم امرحم ريصي ال هنأ ىلإ ةراشإو «ةيبلتلاو ةينلا

 NE :ىلاعت هلوق انلو «موصلاك ةينلاب عورشلا نأل ؛يعفاشلا لاق هبو ءاهدحو

 :يف ةشئاع تلاقو ؛مارحإلا :هذ دوعسم نبا لاقو «ةيبلتلا :مف رمع نبا لاقو ءلالهإلا جحلا ضرف :ا# سابع نبا

 دصقي ام ركذب ًاعراش ريصيو «ةالصلا ةميرحت يف امك ركذ نم دب الف ءادألل دقع هنألو ؛ىلو لهأ نمل الإ مارحإ ال
 ماقم ركذلا ريغ ماقي ىح ةالصلا باب نم عسوأ جحلا باب نأل ؛ةيبرع وأ تناك ةيسراف ةيبلتلا ىوس ميظعتلا هب
 (صلختسم) ٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .دحاو نكر هنأل ؛موصلا فالخب ندبلا ديلقتك ركذلا

 ءءاسنلا دنع هيعاودب هركذ :ليقو «عاقولا ثفرلا [(عط) .شحافلا مالكلا :ليقو ؛عامجلا بنتحا يأ ] :ثفرلا قتاف

 :ليق ءانه دارملا يف فلتحاو «ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلا قوسفلاو «ءاسنلا هب بطوخ يذلا شحافلا مالكلا :ليقو

 ءاهلك يصاعملا انه دارملا نأ ىف رمع نباو فذ سابع نبا نع يورو «"قوسف نمؤملا بابس" :اككلع هلوقل ؛بابسلا

 «فلأتلا لاوزو بضاغتلا ىلإ يضفت ةلداحم كريغ لداحت نأ لادحلاو «ةعاطلا نع جورح هلك كلذ نأل ؛حيحصلا وهو

 َحَحْلا هيف َضَرَف ْنَمَفإل :ىلاعت هلوق لكلا لصأو «سأب الف ليلدلاب نيدلا رومأ نم رمأ يف رظنلا هجو ىلع لادجلا امأو
 (حتف) .اولداحت الو اوقسفت الو اوثفرت ال يأ «يهنلا نيعم.ربح اذهو «۱۹۷:ةرقبا) حلا يف لادج الو َقوُسْفالَو ٌتَقَرالَف



 مارحإلا تاروظحم o۲ جحلا باتک

 صيمقلا سبلو هيلع ةلالدلاو هيلإ ةراشإلاو ديّصلا لتقو ,لادجلاو قوسفلاو
 ضبا قئاو يا ديصلا اضيأ قتاو يأ

 لفسأ امهعطقاف نيلعن دحت ال نأ الإ «نيفخلاو ءابقلاو ةوسنلقلاو ةمامعلاو ليوارسلاو
 نيفخلا يأ 3

 را ,رفصع وأ نارفعز وأ سروب 0 تلا ,نيبعكلا نم

 ةمصاخملا يأ :لادجلاو (عط) .حبقأ مارحإلا ةلاح فو «حيبق ىلاعت هللا ةعاط نع جورخلاو يصاعملا يأ:قوسفلاو

 اولن ال :ىلاعت هلوقل ؛اضيأ قتا يأ :ديصلا لتقو (ئيع) .بابسلاو مهعم ةعزانملاو «نيراكملاو مدخل او ةقفرلا عم

 (ع ط) .يربلا ديصلا يأ (0:ةدئامل) مرح متن ا

 رهاظو «"ديصلا لتق" :هلوق ىلع فطع [(ييع) .ًارضاح ديصلا ناك اذإ اميف نوكت ةراشإلاو] :هيلإ ةراشإلاو
 ىلع لومحم عنملا نأ حجارلاو «نكي مل مأ ملع لتاقلل ناك اذإ امهنيب ةلالدلاو ةراشإلا ةمرح يف قرف ال هنأ هقالطإ

 هداطصا شحو رامح محل نع هولأس نيح بلع هنأ ةداتق يبأ ثيدح كلذ يف لصألاو «هب ملع هل نكي مل اذإ ام

 يراخبلا هاور «"همحل نم ىقب ام اولكف" :لاق ءال :اولاق ؟"هيلإ راشأ وأ هرمأ دحأ مكنم له" :لاق :ةداتق وبأ

 [؟ها//؟ :قئاقحلا نييبت] . مرحيف ديصلا نم نمألا ليزت ةلالدلا اذكو «هيلإ ةراشإلا مدع ىلع هلح قلع «ملسمو

 (ط) .ملع اذإ ال لتاقلا ملعي مل اذإ امهعرحت لحمو ءابئاغ ديصلا ناك اذإ يهو ,ديصلا ىلع يأ :هيلع

 ثيحب هضعب وأ ندبلا ردق ىلع لومحم ءيش لك نأ :انهه طباضلاو «سنربلاو ةيورزلا هيف لخدي :صيمقلا سبلو

 ليوارسلا :ليقو «تاليوارس عمجلاو ةيمجعأ ليوارسلاو ءاسبل نوكي امهريغ وأ قزل وأ ةطايخب هسفنب هيلع كسمتسي

 سبلو ءافوشكم سأرلا طسو ناك نإو عونمم وهو سأرلا رتس بجوي امهسبل نأل ؛ةوسنلقلاو ةمامعلاو «لاورس عمج
 انإو نيفخلا سبلو «هوحخو صيمقب هل ل مل ولف «هيمک يف هيديو هيبكنم لحدي ناب دملاب ءابقلا

 سبل نه زوجيف ءاسنلا امأ ها ةبسنلاب اذهو ءاضيأ مارحإلا ةلاح ريغ يف عونمم دحاولا فخلا سبل نأل ؛ْيث

 :لاق ؟مرحلا سبلي ام 5 هللا لوسر لئس :لاق هنأ مذ رمع نبا ثيدح ءايشألا هذه سبل عنم يف لصألاو «نيفخلا

 دجي ال نأ الإ «نيفخلا الو نارفعز الو سرو هسم ام الو ليوارسلا الو سنربلا الو ةمامعلا الو صيمقلا سبلي الا

 دنع مدقلا طسو يف يذلا لصفملا وه انه بعكلاو «هيلع قفتم "نيبعكلا نم لفسأ انوكي يح امهعطقيلف نيلعنلا
 (حتف) [؟ 58/7 :قئاقحلا نييبتإ .دمحم نع ماشه ىور اميف كارشلا دقعم
 دقعم دنع نيمدقلا طسو نيذلا نيلصفملا يأ :نيبعكلا (نيكسم) .دحت ال نأ الإ نيفخلا سبل قتاو يأ :نأ الإ

 مسمسلاك تابن :سروب (نيكسم) .بعكلاب انه دارملا وهو «مدقلا رهظ ىلع يذلا هريس وهو «لعنلا كارش
 :دمحأو يعفاشلا لاقو «مطرقلا رهز وهو :رفصع وأ (سوماق) .ةنس نيرشع وحن ىقبيف عرزي «نميلاب الإ سيل
 5/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .هل بيط ال هنأل ؛رفصعملا سبلب سأب ال
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 بيلا سمو «يمطخلاب امهلسغو هجولاو سأّرلا رتسو «ضفني ال اليسغ نوكي نأ الإ
+ 

 اضيأ قتاو يأ اضيأ قتاو يأ

 وهو رثانتي ال :ليقو وفي ال يأ ] :ضفني ال (ط) .ءايشألا هذه دحأب غوبصملا بوثلا يأ :اليسغ نوكي نأ
 رثانتي ال ناك ول يح «ةحئارلا ىلع ليوعتلاو ءءاهقفلا دنع غبصلا رثانت ضفنلاو «ءافلا مضب [(ييع) .ظفللا ةدال برقأ

 نيرمألا دحأ :دمحم دنعو «حصألا وهو «بيطلا ناحوف :ضفنلا :ليقو ءرخبملا بوثلاك مرحلا هنم عنمب هحير حوفي نكل

 (حتف) .هريغ ىلإ غبصلا رثأ دعتي مل نإو حوفي وأ «حفي مل نإو هريغ ىلإ غبصلا رثأ ىدعتي نأ امإ
 رتستف ةأرملا امأ ءلاحرلاب صتخم اذهو «قبطلاو لدعلا وحن فالخب ةداع هب ىطغي امب] :هجولاو سأرلا رتسو

 همزلتف ةليلو اموي دت مل ام قبطو لدع لمح ال ,ةيطغت ناك ابايث هسأر ىلع لمح ولو [(ط) .اههجو ال اهسأر
 ةأرملا تطغ ول اذكو «هب سأب الف الإو ءهرك ههجو وأ هسأر باصأف ةبعكلا رتس تحت لحد ول :اولاقو «ةقدص

 ؛مد همزل اموي مئان مرحم سأر لجر ىطغ ولو «لحرلاك اهيلع مارح هجولا ةيطغت نأل ؛اههجو نع فاحت ملو
 ؛ههجو ةيطغت لاحرلل زوجي :يعفاشلا لاقو «ريغلا لعفب لصاح اذهو «قافترالا نيعم نم هيف امل مارح رتسلا نأل

 هب تصقو يذلا مرحلا يبارعألا يف لع هلوق :انلو ."اههجو يف ةأرملا مارحإو هسأر يف لحرلا مارحإ" :# هلوقل

 نأ ىلع لد هسأرو ههجو ريمخت نع ل هيهنف «"ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف هسأر الو ههحو اورمخت ال" :تامف هتقان
 كع هنأ :يور ام وهو ءرخآ ليلدب تام اذإ مرحلا هجو ةيطغتب اولاق انباحصأ نأ ريغ هحولا ةيطغت مدع يف ارثأ مارحإلل

 نبا تام اذإ" :#كع هلوقل ؛توملاب مارحإلا عاطقنال كلذب رمأ امنإو «هسأرو ههحو ريمختب رمأف تام مرحم نع لكس
 دعب همارحإ ءاقب فرع كع يبلا نأ يبارعألا ثيدح ليوأتو «لمع مارحإلا نأ كش الو «ثيدحلا 'هلمع عطقنا مدآ

 ام ًاضيأو ءامهريمخت نع مهام اذهو ءايشأب هباحصأ ضعب صخب كع يبلا ناك دقو «ةيصوصخلاب يحولا قيرطب تولا

 هيف سيل "هسأر يف لحرلا مارحإ" :هلوقف حص نإلو «عوفرملا ضراعي الف امد رمع نبا ىلع فوقوم يعفاشلا هاور
 (صلختسم «حتف «ئيع) .ههحو يفن
 نأل ؛"يمطخلاب" :هلوق ةنيرقب لاحلا ةدارإو لحما قالطإ نم ةيحللا هجولاب دارأ ؛هجولاو سأرلا يأ :امهلسغو
 :امهدنعو «بيطلا لامعتساك راصف «ةبيط ةحئار هلو «مامإلا دنع بيط هنأل ؛عنم امنإو «ةداع هب لسغي ال هحولا

 فالخب «ةقدص :امهدنعو «مد همزلي :مامإلا دنعف «هلامعتسا يف رهظت ةرمثلاو «لمقلا لتقيو هنسحيو رعشلا نيلي

 (حتف «ئيع) .ًاقافتا ءيش هلامعتساب همزلي ال ثيح نانشألاو نوباصلا
 نم دارملاو ءأريغمو هرعش ارشتنم نوكي نأ ثعشلا نم دارملاو ؛"لفتلا ثعشلا جاحلا" :اكتفع هلوقب :بيطلا سمو
 :كلع لاق دقو «هنطو نع عطقنا هنأ ثيح نم تيملا هبشي هنأل ؛ةهيرك ةحئار هنم دجوي نح بيطلا كرتي نأ لفتلا

 نوغتبي «قیمع جف لك نم ءاربغ ءاثعش اوؤاج يدابع" :لوقيو «ةفرع موي هتكئالم ىلع يهابي ىلاعت هللا نإ"

 سيل هنأل ؛ءانحلاب باضخلا هل زوجي :يعفاشلا لاقو "مه ترفغ دق نأ اودهشا «ترفغم نوسمتليو «يتاضرم
 (صلختسم «ئيع) .يئاسنلا هاور «"بيط ءانحلا" :83ع هلوق انلو «بيطب



 مارحإلا تاحابم ١ ه جحلا باتك

 تيبلاب لالظتسالاو مامحلا لوخدو لاستغالا ال «هرفظو هرعش صقو هس أر قلحو

 اضيأ قتت الو يأ اضيأ قنت ال يأ قت ال يأ اضيأ قتاو يأ
 اد طر وح ملا را رت اونا دل اب فو ور ده ام ل رت نا SES نايمهحلا دشو ,لمحملاو

 اضيأ قتت الو يأ

 ةرابعلا "نيكسم الم" ا باطخلا نم تافتلا هيف :ئيعلا لاق «هرفظ ىلإ :هسأر قلحو

 هلوقل ؛سأرلا قلح عنمو ءألوأ تاروكذملاب بسنأ ةخسنلا هذهو «"رفظلاو براشلا صقو رعشلا قلحو" :اذكه

 8 ةلالدب عنملا تبثف «قلحلا ننعم يف صقلاو «14>:ةرقبل) (هَلِجَم يذلا ملي ىح ْمُكَسوُؤُر اوَقلْحَت الوإ# :ىلاعت
 رضقيل هنأ :ىلاعت لاقو «ثفتلا ءاضقو ثعشلا ةلازإ نم هنأل ؛ةرون وأ قارحإب ناك ول ام معف «ةلازإلا قلحلاب دارأو

 0 نم ذحألاو «ةناعلا قلحو «طبإلا فتنو «رافظألا ميلقتو «براشلا نم ذحألا :ثفتلاو (؟5:جحلا) هفت

 هنإف «نيعلا يف تبانلا رعشلا ةلازإ "هكسانم" يف يبحلا نشت ىشتساو «ثفتلا ةلازإ ءاضقلاب دارملاو «خسولا :ثفتلا :ليقو

 ةتلع هنأل :لاستغالا (نييع) .هرفظ ملقو هرعش عطق اضيأ قتيلو يأ :صقو (صلختسم «حتف) .اندنع هيف ءيش ال
 1 (يیع) .ملسم هاور «مرح وهو لستغا
 مامحلا لوحد درج دارملاو «"ائيش انحاسوأب هللا أبعي ام" :لاقو «ةفحجلاب مامحلا لحد لج هنأل :مامحلا لوخدو

 :قئاقحلا زمر] .ىدتفا كلدتو مامحلا لحد نإ :كلام دنعو «ةهوركمف خسولا ةلازإ امأو «راحلا ءاملاب لاستغالاو

 هنأل ؛هب يمس «فقسملا ىلع قلطأ مث ءرعشلا وأ فوصلا نم ةميخلا لصألا يف وهو :تيبلاب لالظتسالاو || 0

 بصي مل نإ لمحملاو طاطسفلا اذكو «هب لالظتسالا نكمي ثيحب دوع ىلع عوفرم بوث وأ عطن هانعم يتو «هيف تابي
 نبا نأ يور امل ؛ههبشأ امو طاطسفلاب لظتسي نأ هركي :كلام لاقو «هرك امهدحأ باصأ نإف «ههحو وأ هسأر

 لاق هبو ءزربأ يأ "هل تمرحأ نمل يل N ا او اع
 امهدحأ ًالالبو ةماسأ تيأرف عادولا ةجح 4 هللا لوسر عم تججح" :تلاق نيصحلا مأ ثيدح :انلو «دمحأ

 زمر] .هريغو ملسم هاور «"ةبقعلا ةرمج ىمر ىح رحلا نم هرتسي هبوث عفار رخآلاو #3 يبلا ةقان ماطخب ذحآ
 (حتف) .طاطسف هل بصن هذ نامثعو هب لظتسيو ابوث ةرجش ىلع يقلي ناك هدو رمعو 55/١ ١[ :قئاقحلا

 الو هسأر سمي مل اذإ اذهو ءيزاجحلا ريبكلا جدوحلا :سكعلا ىلع وأ ةيناثلا رسكو ىلوألا ميملا حتفب :لمحملاو

 اذكو [(عع.ط) .وقحلا ىلع دشي مهاردلا سيك ءاهلا رسكب] :نايمها دشو (نيكسم ءط) .هرك الإو ههحو

 اريثك ولو «ةقدص هيلعف نيترم وأ ةرم بيطمم لحتكا ولف «بيطم ريغب لاحتكاو متختو حالسو فيسو ةقطنم

 ةرعش طوقس فاح نإ قفرب نكل «ندبلاو سأرلا كحو رسك ربجو سرض علقو ةماجحو دصف اذكو «مد هيلعف
 وهو ءرصخلا طسولاب دارملا ."هطسو يف" :هلوقو «ماعط نم فك ثالثلا فو «ءيشب قدصتي ةدحاولا يفف «ةلمقوأ
 ؛ىدتفا دش نإو «هريغ ةقفن هيف ناك نإ نايمهلا دش هركي :كلام لاقو «نيكرولا قوف ندبلا نم قدتسملا عضوملا

 = فالخب حابي الف هيلإ ةرورض ال هنألو ؛هنع تلئس نيح "تئش اهب كتقفن كيلع قثوأ":# ةشئاع نع يور امل



 ار ر Yoo جلا باتك

 ا دع لا يا ًاعفت رم اناكم تدعص يأ 0 58 ةرب

 NEE دجسم اب ًادباو ءامب كتوص اعفار راحسألابو
 ًالوأ

 يف الو طيخم سبلب سيل اذه نألو ؛ديق ريغ نم هقلطي ناك مّ سابع نبا نأ :انلو «ةقفن هيف تناك اذإ ام =

 سبل نعم يف سيلو عامجإلاب هركي هنإف هريغ وأ لبحب رازإلا دش ول ام هيلع دري :تلق نإف «هرکی الف «هانعم
 سبل ننعم يف سيلو ةقدصلا همزل الماك اموي هلعف ولو ءهوركم هنإف هسأر ىلع ةباصعلا بصع ولو «طيحملا
 البح هرازإ قوف دش دق الحر ىأر لع هنأ يور ام وهو صنب تبثت هيف ةهاركلا نأب لوألا نع بيحأ .طيخملا

 عونمم مرحلاو ةباصعلاب سأرلا ضعب ةيطغت رابتعاب وه امنإ ةقدصلا موزل نأب يناثلا نعو ."لبحلا كلذ قلأ" :لاقف
 (حتف) .كلذ نم
 ةدحاولا ةرملا ىلع اهنم ةدايزلا :"طيحملا" يف لاق :ةيبلتلا رثكأو (ييع) .هريغ ةقفن وأ هتقفن هيف ناك اوس :هطسو

 كارم تالت اه. خا املك هر كي نأ بحب و اوو س و اض رف نورك اک رك ةئاشألا هقراي نعت فم

 هبجعي ائيش ىأر اذإو ءاهالخ يف هيلع مالسلا هركيو ءزاج ام الخ يف مالسلا در ولو «مالکب اهعطقي الو اهكرتي الو
 (حتف) .رانلا نم ذوعتيو «ةنلا هللا لأسيو ءارس ةيبلتلا بقع 5 يبلا ىلع يلصيو «"ةرحآلا شيع شيعلا نإ كيبل" :لاق
 (حتف) .ةرشعلا نود ام ىلع قلطي الو «باودلا نم اهريغ نود رفسلا يف لبإلا باحصأ بكر لاو ؛عمج مسا :ًابكر
 لك هنأ يور امل [(صلختسم «ع) .ءاعدلا ةباجإ تقوو ةكرابم اًهوكل ؛اهيف ةيبلتلا رثكأ يأ ] :راحسألابو
 ةباحصلاو «مامإلا يف هركذ «ليللا رخآو «ةبوتكملا رابدأ قو اواو طيس نإ شيك أ دع ذأ ءابكار يقل اذإ يلي ناك
 ةالصلا يف ريبكتلاو ءاليلحتو عر اهتم ركل نا نم ةذافلاب اهتز يحلل نال ؛لاوحألا هذه يف نوبلي اوناك مّ
 دنع جحلا يف ةيبلتلا عرش اذكف «نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا دنع اهيف ريبكتلا عرش دقو «جحلا يف ةيبلتلاك

 همون نم ظقتيتسا وأ هتباد فطعتسا ول ةيبلتلا بحتسي اذكو «نامز ىلإ نامز نمو ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا

 الإو اهيف ىّبل ناك يلع هنأل ؛ةسمخلا عضاوملا دع نكل ددعتملاو دحاولا نيب الو ةاشملاو بكرلا نيب قرف الو

 (حتف «ٰييع «صلختسم) .تالاحلا ريغتب ديقم ريغ ةيبلتلا راثكإف
 هاور «"ةيبلتلاو لالهإلاب ممتاوصأ اوعفري نأ يباحصأ رمآ نأ نرمأف ليربج يناتأ" :لاق لع هنأ يور امل :اعفار

 جشلاو «ةيبلتلاب توصلا عفر جعلاف ."جنلاو جعلا جحلا ريح" :اككفع هلوقلو ١55/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغو دواد وبأ
 (عيط) .ةيبلتلاب توّصلا ًاعفار كنوك لاح يأ :كتوص (صلختسم ؛ئيع) .بحتسم اه توصلا عفرو «مدلا ةقارإ
 ةينثلا نم لحداف - هللا اهفرش - ةكم تلحد اذإ نعي [(ييع) .ةبيش يب باب نم مارحلا يأ ] :دجسملاب أدباو
 الوأ دصقاف ؛ةكم لهأ ةربقم يهو «نوجحلا بنحب ئمو «حطبألا قيرطو ىلعملا برد ىلع ءادك ةينث يهو ءايلعلا
 عي ةالعب ءاغاخلا اذكو لع هلعف ءيش لوأ اذه نأل ؛مالسلا بابب ىمسملا وهو «ةبيش يب باب نم دجسملاب

 ًالزنم لزنت ال يأ ءزرح يف اهعضوب ةعتمأ ىلع نمأي ام دعب دجسملاب أدبلاو «هلبق جحلا لاعفأ نم ءيشب لغتشي م
 (حتف) . aT مارحلا دجسملا دصقا لب ًادحأ رزت الو



 هه معظم ۲٥٦ جلا باتك

 اللهم ارّبكُم دوسألا رجحلا لبقتسا مث «تيبلا ءاقلت للهو رّبكو «ةكم لوخدب
 ار

 (ع ٬ط) .ءيشب لغتشت نأ لبق مالسلا باب نم ةكم كلوحد لاح يأ "دبا" ب قلعتم :لوحدب

 ؛كلملا هل «هل كيرش ال «هدحو هللا الإ هلإ ال" :لوقيو ءاثالث ربكي ناك الع هنأ هذ رباح ثيدحل :للهو ربكو

 يقل اذإ ناك ام رمع نبا نألو ٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .كلذ دنع "ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو

 ةقر بهذي ءاعدلا نييعتب نأل ؛تاوعدلا نم ءيش هل نيعتي مل هنأ دمحم نعو < "ربكأ هللا هللا عسي" :لوقي :تيبلا

 ةبعكلا نأ ىلإ ةراشإ ليلهتلاو ريبكتلا اذه ىف م خا وهف اعر لوقنملاب أدب نإو «هل ادب اب وعدي لب بلقلا

 يف ريغلا ةكرش عطق ىلإ ةراشإو «ىلاعت هللا وه ءايربكلاو ةمظعلاو ةدابعلل قحتسملا لب «ةدابعلاب ةدوصقمب تسيل

 اال للهو ربك رهطملا تيبلا ىلع هرصب عقو اذإ ناك هنأ هذ رمع نعو .لالجلاو ميظعتلا لامكو «ةيهولألا

 فاو اغ وافر و اميظعت اذه كتيب دز مهللا مالسلاب انبر انيحف مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا" :لاقو

 اذإ ناك التل هنأ ءاطع نعو «"اربو اميظعتو اعيركتو ًافيرشت هرمتعا وأ هجح نم همركو هفرشو همظع نم دزو
 مهأ نم :حتفلا يف لاقو "ربقلا باذعو ردصلا قيض نمو رقفلاو نيدلا نم تيبلا برب ذوعأ" :لوقي تيبلا يقل
 نكرلا مالتساب لب ةالصلاب أدبي الو «راتخملا يلا ىلع ةالصلا راكذألا مهأ نمو «باسح الب ةنحلا بلط ةيعدألا

 (حتف «صلختسم) .فاوطلاو
 اهلالجو اهتمرحو ةبعكلا ةمحر نأب ءاميإ هيفو «ريبك لك نم ربكأ هللا ئيعملاو "ربكأ هللا" :تيبلا هاحب لق يأ :تيبلا
 (نيكسم) .هناحبس هللا ىوس ءيش لك نع اءربت "هللا الإ هلإ ال" :لوقي نأ ليلهتلاو ءاهتاذ نم ال ربكألا هللا نم
 داوسلاب رجحلا فصوو «دمحأ هاور «للهو ربكف هلبقتساف رجحلاب أدبف دجسملا لحد لع هنأ يور امل :ًالذهم اربکم

 دشأ وهو ةنجلا نم دوسألا رجحلا لزن م سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرحأ دقف الإو نآلا هيلع ام رابتعاب

 0 E :نيدحلملا ضعب نعطو «مدآ يب 0

 يف بونذلا شا يهو «ةرهاظ ةظع كلذ يف نأبو ؛ ؛غبصني الو غبصي داوسلا نأ هتداع ىرحأ ىلاعت هللا ناب :هنع

 حسم ركذو «توص الب هيفب هلبقيو هيلع هيفك عضي نأ وهو "املتسم" :هلوقو «ىلوأ بولقلاف داوسلا ةراجحلا

 نإ :لوقيو رجحلا لبقي ناك هنأ هد رمع نعو «ةالصلا يف امك هيدي عفري نأ دعب نكل ليبقتلا ناكم ديلاب هحولا

 (حتف ؛ئيع) .ةعامجلا هاور «كتلبق ام كلبقي تع هتيأر نأ ال ولو «عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأ

 كنإ !رمع اي" :هذ رمعل يع هلوقل [(ييع) .ةنسلا ةماقإل بحاولا كرت بكتري ال يح دحأل] :ءاذيإ الب

 ربكو هلبقتساف الإو «هملتساف ةولخ تدجو نإ فيعضلا يذؤتف دوسألا رجحلا ىلع محازت ال يوق لحر
 هنكمي مل نإ هنأ :لصاحلاو «مالتسالا ةنس ليصحتل هكرتي الف بجاو ءاذيإلا كرت نألو .دمحأ هاور ,"للهو

 لوقل ؛هلّبقو هوحنو نوحرعلاك اعيش رجحلا سم ردقي مل نإف ءامهدحأ وأ امهلّبقو هيدي عضو ءاذيإ الب هليبقت
 = ېلسم هاور :"نجحملا لّيقيو «هعم نجحمب. رجحلا ملتسيو «تيبلاب فوطي د هللا لوسر تيأر" :هغ ةلئاو نب رماع



 ل ا YoY جلا باتك

 رت وشأ ت ي نعأ وأ
 هلا نا نام

 هيلإ اممم ريشي ههجو وحن امهرهاظو رجحلا وحن امهنطاب لعجو هيبكنم ءاذح هيدي عفر كلذ نع زجع اذإو =
 10٥/1] :قئاقحلا زمر] .هيلع هيدي عضاو هنأك

 ةفوشكم نميألا هفتك نوكيو ءرسيألا هفتك ىلع هيقليو نميألا هطبإ تحت هءادر لعجي نأ :عابطضالا :اعطضم فطو

 نأ ةيمأ نب ىلعي ىور امل ؛افوشكم ىقبي هنأل ؛دضعلا وهو «عبضلا نم ذوحأم یادرلا يفرطب ىطغم رسيألاو

 نم هنأل ؛ميطحلا فلخ كفاوط نوكي يأ ' 'ميطحلا ءارو" :هلوقو ءدواد وبأ هاور ءاعبطضم فاط 4 هللا لور

 هيفو «هنم عنم يأ تيبلا نم ٌرِجُح هنأل ؛اضيأ ًارجج ىمسيو «هنم روسكم يأ تيبلا نم موطحم هنأل ؛هب يمس تيبلا

 ةروص ىلع دودمم طوحم وهو طقف عرذأ ةتس رادقم لب «تيبلا نم هلك سيلو الثالكلا#ع ليعامسإو رجاه ةريظح
 انقذ ةشئاع نع يور امل ؛تيبلا نم عرذأ ةتس هنوكو «بازيملا تحت ماشلا ةهح نم تيبلا رادج نع جراح ةرئاد فصن

 .ملسم هاور ."تيبلا نم سيل داز امو «تيبلا نم رجحلا عرذأ ةتس' :لاق ع هنأ

 اهديب اكتلع ذحأف تيبلا ةندس اهدصف نيتعكر تيبلا يف يلصت نأ 4# هيلع ةكم هللا حتف نإ ترذن ةشئاع نأ يورو

 الولو «تيبلا نم هوجرخأف ةقفنلا مب ترصق كموق نأ الإ تيبلا نم ميطحلا نإف ءانهه يلص" :لاقف ميطحلا اهلخدأو
 ةبتعلا تقصلأو «تيبلا يق ميطحلا تلخدأو «ليلخلا ءانب ترهظأو ةبعكلا ءانب تضقنل ةيلهاجلاب كموق ناثدح

 :تارم سم يب تيبلاو ءشعي ملف < "كلذ نلعفأل لباق ىلإ تشع نإلو ؛ايبرغ ابابو ايقرش اباب هل تلعجو «ضرألاب

 ريبزلا نب هللا دبع هانب مث «ةراجحلا مهعم لقني لع ناكو «ةيلهاجلا يف شيرق مث ةع ميهاربإ مث «ةكئالملا هتتب

 ةجرفلا لحد لب ميطحلاب فطي مل ولف ميطحلا ءارو فاوطلا عرش تيبلا نم «ميطحلا نوكلف ءجاجحلا ءانب ةسماخلاو

 ١[ هه/١ :قئاقحلا زمرإ .هأزجأ هدحو رجحلا داعأ ولو هلك فاوطلا ديعيو «هئزج ال تيبلا نيبو هنيب يلا

 کک ا ا اعراس ترک لاو فم رک لاج اکا لا دی لاهم ادع

 (نيكسم) .هيلإ دوسألا رجحلا نم يرحلا وهو ءطوش عمج :طاوشأ

 مدق ام الل هنأ هيك رباخ نع يور امل ةنشسلل نايب [(ئيع) .نيفتكلا زه عم ةعرسب يشملا وهو ؛لمرلا نم] 0
 ببسو هببس ناکو «يئاسنلاو ملسم هاور ا سو اال لمرف هني ىلع ىشم مث «هملتساف رجحلا یت

 ىلإ نورظني اوماقو لبح ىلع ةكم لهأ دعصو «"برثي ىمح مهتفعضأ" ل

 لاوز دعب مكحلا يقب مث ؛هباحصأ لمرو ًاثالث تيبلا لوح لمرو «هءادر عبطضا مث التفع ماقف لي هللا لوسر باحصأ
 لمر اج هنإف «ةنس هنأ ىلع ةماعلا نكل «خئاشملا ضعب هب لاقو «ةنسب سيل هنإ :امه سابع نبا لاق اذه نعو «ةلعلا

 يف لمرلا كرت ول هنأ ىلإ ةراشإ "طقف" :هلوقو «نآلا ةلعلا وهو فوخلا دعب نمألا ةمعنل اريكذت ؛عادولا ةجح يف

 ؛رجحلا مالتسا فالخب يقابلا يف لمري ال لوألا ةثالثلا يف هنايسنبو «هدعب نيطوشلا يف الإ لمري ال لوألا طوشلا

 دعبلاف ردقي مل نإف ءلضفأ تيبلا نم برقلاو «دئازلا هرك نإو هيلع مد ال لكلا يف لمر ولو «هلدب لابقتسالا نأل

 (حتف «نيع «صلختسم) .الف الإو مالتسالاو لمرلا هيفف يعس هدعب فاوط لكو «لمر الب فاوطلا نم لضفأ هنم



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك ؟ هم جحلا باتك

 فاوطلا متخاو «تعطتسا نإ هب ترزرم املك َرجحلا ملتساو طقف لوألا ةثالثلا ف
2 

 دوسألا يأ ةئالثلا طاوشألا يأ

 «يكملا ريغل ةنس وهو e CE e ماقملا يف نيتعكربو «هب

 مودقلا فاوط يأ ماقملا يف نكي مل نإ م هلع ميهاربإ ماقم يأ رجحلا مالتساب يأ

 (ط) .لمريف ةحرف دجي نح فقو سانلا محز ولو ؛كتئيه ىلع يقابلا يف يشمتو يأ :طقف
 طوش لك حتتفي كلذك ريبكتلاب ةعكر لك حتتفي امكف ةالصلا تاعكرك فاوطلا طاوشأ نأل :رجحلا ملتساو

 ا هنع وري مل هنأل ؛عفري مالتسالا فو «حاتتفالا ريبكت يف الإ ةالصلا يف يديألا عفري ال هنأ الإ «مالتسالاب

 هدي يف ءيشب هيلإ راشأ نكرلا ىلع ىتأ املك ريعب ىلع فاط لء هنأ يور امل ؛"تعطتسا نإ" :هلوقو «هفالح

 «هلبقي الو يناميلا نكرلا سحب نأ بحتسيو ءانركذ امك لبقتسا عطتسي مل نإو «يراخبلاو دمحأ هاور «ربكو

 ناميلا نكرلا لبقي ناك لع هنأ ام# سابع نبا نع يور امل ؛دوسألا رجحلا لثم هلبقيو ءةنس وه :دمحم دنعو

 (حتف) ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .يطق رادلا هاور «هيلع هدي عضيو
 (ط) .نسح وهو ةلبقلا وأ ديلاب هلوانت يأ رجحلا مالتسا :تعطتسا

 يمدق رثأ هيف رهظ ام ماقملا "ماقملا يف نيتعكربو" :هلوقو «عادولا ةجح يف اليل هلعفب ءادتقا :هب فاوطلا متخاو

 نإف ءهبوكر دنعو «هدلوو رجاه نايتإ تقو لبإلا نم هلوزن دنع اهيلع موقي ناك ةراجح وهو ع ميهاربإ
 :يعفاشلا لاقو «ءاندنع ةبجاو ةالصلا هذهو :"نييعلا" لاق ءرسيت ثيحف الإو «ىلوأ ناك ماقملا يف امهؤادأ رسيت

 ميهاَربِإ اقم نم م اوذجتاوإ :ىلاعت هلوق أرق ميهاربإ ماقم ىلإ ىهتنا امل التلع هنأ :انلو «بوحولا ليلد مدعل ؛ةنس

 ."دحأ هللا وه لق"و «"نورفاكلا اهيأ اي لق"و "باتكلا ةحتاف" امهيف أرقف «نيتعكر ىلصف (1؟5:ةرقبل» 4 َئَلَصُم

 رمأل ًالاثتما تناك هتالص نأ الل هبنف ءملسمو دمحأ هاور ءافصلا ىلإ جرح مث هملتساف ؛نكرلا ىلإ داع مث

 (حتف) ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .بوحولل رمألاو «لحوزع هللا

 (ط) .ةبوتكملا اهنع ئزجي الو «ةهارك تقو ريغ يف ابوجو نيتعكرب اضيأ متحاو يأ :نيتعكربو

 (ييع) .مودقلا فاوط لحأل طاوشأ ةعبس اعبطضم فطف يأ "فط" :هلوقب قلعتم :مودقلل
 نم برشلاو مزتلملاب مازتلالا كلذ دعب هل بدنيو «ةكم نكاس نود قح يف ققحتي مودقلا نأل] :يكملا ريغل ةنس

 يف سلاجلاك مودقلا فاوط قح يف ةكم لهأ نأل ؛مدقي ال يكملاو «مدقي نم ىلع هنأل [(نيكسم ءط) .مزمز ءام

 مودقلا فاوط :دمحاو كلام لاقو ءاضيأ ءاقللاو ةيحتلا فاوط :مودقلا فاوطل لاقيو دحسملا ةيحت قح يف دحسملا
 "هيحيلف" :هلوقب ةيحت هام لع هنأ :انلو ءبوجولل وهو رمأ "فاوطلاب هيحيلف تيبلا ىتأ نم" :83ع هلوقل ؛بحاو

 در بوحو ر مرا الو ليبس ىلع ديا هب أدبي کک 2 ةغللا 00 ةيحتلا دال a ديفي الف

 ل د د ا السال ةازاحم



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك ۲0۹ جحلا باتك

 ةا يبلا ىلع ًايلصم اللهم اربكُم تيبلا لبقتسم هيلع مقو افصلا ىلإ جرخا م

 اهيلع لعفاو «نيرضعألا نيليملا نيب ًايعاس ةورملا وحن طبها مث «كتحاحل كبر ايعاد
 ةورملا سابعلا راد ءاذحب

 TEE افصلاب أدبت طاوشأ ةعبس امهنيب فطو ءافصلا ىلع كلعف
 لوألا طوشلا ةورملاو افصلا كلعف لثم يأ

 طارتشا ىلإ ءاعإ "مث"ب ربع [(ط) .ابدن اضيأ افصلا باب ىمسيو موزخم ئب باب نم كلذ دعب] :جرخا 5

 نأل ؛ثنؤم ةورملاو «هيلع فقو لء مدآ نأل ؛ركذم "افصلا ىلإ" :هلوقو ءيعسلا ةحصل هرثكأ وأ فاوطلا مدقت

 امهنأ يور 2'"ةلئان" ىعدي رخآ يناثلا ىلعو "فاسإ' ىعدي منص لوألا ىلع ناك هلل :ليقو ءاهيلع تفقو ءاوح

 دوعصلاو ءادبع ةدملا تلاط املف ءامهي ربتعيل امهيلع اعضوف نيرجح اخسمف ةبعكلا يف اينز ةأرماو الحر اناك

 ام ردقب هيلع دعصاو ءافصلا لبج يأ :افصلا ىلإ (حتف) .هركي لب دوعصلا كرت ول هيلع ءيش الو ةنس امهيلع
 ال :تيبلا لبقتسم (ع) .هنم تيبلا دهاشت ثيحب افصلا ىلع يأ :هيلع مقو (ط) .كنم ىأرك. تيبلا ريصي

 (صلختسم) .ثيدحلا «تيبلل البقتسم ماق تيبلا ىلإ رظن اذإ يح ءافصلا ىلع دعص تاع يبنلا نأ يور

 ثيدح يف روكذم كلذ لك ةفدارتم وأ ةلخادتم لاوحأ اهلك انه ىلإ "ربكم" :هلوق نم ظافلألا هذه :ايعاد

 رذع ريغب بكر ولف ابوجو ايشام افصلا نم لزنا كلذ دعب يأ ] :طبها مث (ع) .ملسم هجرحأ يذلا رباح

 اذإ يح «يداولا نطب لخدي ىح هتئيه ىلع يشعو «ةلبقلا ىلإ ًاهجوتم نوكي نأ يغبنيو [(ع.ط) .مد همزل

 :لاق «ةورملا دعصت ىح هتئيه ىلع ىشم يداولا نطب نم جرح اذإ نح «ىعس يداولا نطب يف هامدق تبصتنا
 امهنأ الإ «مارحلا دجسملا رادج سفن نم ناتوحنم نيليملا لكش ىلع نائيش امهو "نيرضحألا نيليملا نيب ايعاس"

 قيرطب "نيرضحألا" :امه ليقو «يداولا نطب رمم يف - يعسلا يأ - ةلورملا عضومل ناتمالع امهو «هنع نالصفنم

 :لوقي امهنيب يعسلا يف مرحلا ذحأ اذإو ءهفرشل رضحألا بلغو ءرمحأ رحآلاو رضحأ نيليملا دحأ نإف «بيلغتلا

 (نيكسم «حتف) .مركألا زعألا تنأ كنإ «ملعت امع زواحتو محراو رفغا بر

 (عءط) .وعدت تنأو كيقاسب كرازإ يوتلي ثيحب امهنيب ابوجو ايعاس كنوك لاح يأ :نيليملا نيب

 ٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .كتجاحلا ءاعدلاو ل يبلا ىلع ةالصلاو ليلهتلاو ريبكتلاو تيبلا لابقتسا نم فعلا لع

 افصلا ىلإ اهنم دوعلاو ءطوش ةورملا ىلإ باهذلا مث «ملسم هاور «هيلع يقرف افصلاب أدب التل هنأل :افصلاب أدبت
 نم باهذلا :ةيعفاشلا ضعبو يواحطلا لاقو «ةورملا ىلع ةعبسلا متي نح «طاوشأ ةعبس لعفي اذكه ءرخآ طوش

 ءطوش رجحلا ىلإ رجحلا نم هنإف «تيبلاب فاوطلا ىلع اسايق دحاو طوش افصلا ىلإ اهنم عوحجرلاو ةورملا ىلإ افصلا
 ىلع هفاوط رخآ ناك املف" :ليوطلا هثيدح يف هذ رباح هلاق ام مهيلع دريو ءطوش افصلا ىلإ افصلا نم اذكف

 فاوطلا يف طوشلاو ءافصلا ىلع هرخآ ناكل هلاق امك ناك ولو «ةورملا ىلع هفاوط رخآ لعح «ثيدحلا "ةورملا

 هيلع سايقلا نوكي الف ءاضحم ًاراركت هدعب ام نوكيف ؛ةورملاب متي يعسلا فو ءدوسألا رجحلا ىلإ هتني مل ام متي ال
 = ٠١١۷/١[ :قئاقحلا زمر] .نكر :يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع بحاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا مث .احيحص



 جحلاو ةرمعلا ةيفيك ۲ ۰ جحلا باتک

 ةيورتلا موي لبق بطخا مث «كل ادب املك تيبلاب فطو ءامارح ةكمب مقأ مث ,ةورملاب متختو
 رسيت املك نعي رهظ يأ اموي ةكم يف يأ عباسلا طوشلا

 يلا جح نمف هللا رئاعش ْنِم َةَووَملاَو افَّضلا نإ :ىلاعت هلوق انلو «"يعسلا مكيلع بتك هللا نإف اوعسا" :#ك#ع هلوقل =
 يفني رييختلاو حانجلا عفرف (۸١٠:ةرقبا) يلع ركاش هللا نإ اريح ع وطن ْنَمَو اَمهب فوط نأ هيلع َحاَمُ الف َرَمَْعا وأ
 ءادحأ ذؤي مل اذإ تيبلا لوخدو دجسملا يف نيتعكر يلصي نأ يعسلا نم غرف اذإ هل بحتسيو .ةينكر لاو ةيضرفلا

 ةثالث وحن ههجو لبق يذلا رادحلا نيبو هنيب نوكي ىح «هرهظ لبق بابلا لعجو ههحو لبق 5 يبلا ىلصم دصقيو
 للهيو دمحيف ناكرألا أي مث هدمحيو هللا رفغتسيو «هيلع هد عضي روكذملا رادحلا ىلإ ىلص اذإف يلصي مث «عرذأ
 (حتف) .هنطابو هرهاظب عاطتسا ام بدألا مزليو «ءاش ام هللا لأسيو ربكيو حبسيو

 [(ع) يعسلا نم غارفلا دعب يأ ] :ةكمب مقأ مث (ط) .طوش لك يف نيليملا نيب يداولا نطب يف ىعستو :ةورملاب
 لبق للحت الف «جحلاب مرحم كنأل ؛كلذ لبق كمودق ناك نإ ةجحلا يذ نماث ىلإ مارحإلا ةلاح يف ام ثكما يأ
 قاس نم الإ هباحصأ كلذب ةتِلع هرمأ امأ «ةرمعلاب جحلا خسفي نأ هل زوجي ال هنأ ىلإ ءاعإ هيفو «هلاعفأب نايتإلا

 مث ىلصو كلذ كرت ىعسي وأ فوطي وهو تميقأ ولو "تيبلاب فط" :هلوقو ,خوسنم وأ مه صوصخمف يدها

 لمري الو ؛عورشم ريغ هب لفنتلاو «ةدحاو ةرم الإ بجي ال يعسلا نأل ؛ةفوطألا هذه بقع ىعسي ال هنأ ملعاو «ىب
 ىلإ يعسلا رحأ نإ اذكو «يعس هدعب فاوط يف ةدحاو ةرم الإ عرشي مل لمرلا نأل ؛ةفوطألا هذه يف اضيأ
 «ةالصلا هبشي هنأل :كل ادب (حتف) .نيتعكر عوبسأ لكل يلصيو ءًاضيأ مودقلا فاوط يف لمري ال ةرايزلا فاوط

 (ع) .يكملل سكعلابو يقافآلا قح يف ةالصلا نم لضفأ وهو «فاوطلا اذكف عوضوم ريخ يهو
 مث ةيبلتلا مث ريبكتلاب اهيف أدبيف «هركو زاج لاوزلا لبق بطح ولو ءةدحاو ةبطح ةالصلاو لاوزلا دعب يأ :بطخا مت

 يذ نم عساتلا ةفرع موي تافرعب :ةيناثلاو «ةجحلا يذ نم عباسلا موي هذه :اهوأ :بطحخ ثالث جحلا فو «ديمحتلا

 ةدحاو ةبطح ةثلاثلاو ةبطخلا هذهو «مويب نيتبطحخ لك نيب لصفيف ءرشع يداحلا مويلا يف نم :ةثلاثلاو «ةجحلا

 دعب رهظلا ىلص ام دعب ةثلاثلاو ىلوألا تقوو ءامهنيب سلجي ناتبطخ ةفرع موي ةبطخو ءامهطسو يف سلجي الو
 ةيورتلا موي اههوأ :ةيلاوتم مايأ ةثالث يف بطخي :رفز لاقو ءرهظلا يلصي نأ لبق لاوزلا دعب ةفرع ةبطحخخ تقوو «لاوزلا

 .هقو ركب وبأ اذكو «عباسلا مويلا ف بطح كع هنأ :انلو «سانلا عمتجمو ءمسوملا مايأ اهنأل ؛رحنلا موي اهرخآو

 انركذ ام ناكف جحلا لاعفأب لاغتشا رحنلا مويو ةيورتلا مويو ميلعتلا اهنم دوصقملا نألو ١51/١[ :قئاقحلا زمر]

 :"برغملا" يفو «ئع شطعلا نم ءاملاب هيف نووري جاحلا نأل ؛ةيورتلا مويب يمس اغإو «بولقلا يف اريثأت دشأو عفنأ

 نإ :لوقي الئاق نأك ةيورتلا ةليل ىأر كع ميهاربإ نأ يور «ةيورتلا موي هنمو «ترظنف هيف تركف "رمألا يف تيور"
 مث نمف «ناطيشلا نم مأ اذه هللا نمأ حاورلا ىلإ حابصلا نم كلذ يق ىّور حبصأ املف ءاذه كنبا حبذب رمأي هللا
 موي يمس مث نمف «ىلاعتو هناحبس هللا نم هنأ فرعف كلذ لثم ىأر ةيناثلا ةليللا يف ىسمأ املف «ةيورتلا موي يمس

 (حتف ,نيكسم) .رحنلا موي مويلا يمسف هرحنب مهف ةثلاثلا ةليللا يف هلثم ىأر مث «ةفرع



 جحلا ةيفيك ١ جحلا باتک

 رجفلا ةالص دعب تافرع ىلإ مث ىم ىلإ ةيورتا موي حر مث كاما اهيف ملعو موي
 بهذا كلذ دعب يأ

 مامإلا طرشب نيتماقإو ناذأب رصعلاو رهظلا لاوزلا دعب لص مث ءبطخا م م «ةفرع موي
 ةيرس ةءارقب مدقت عمج سانلاب تافرعب

 ىم ىلإ جورخلاو جحلا لاعفأ يأ :كلسانملا (ع) .هنم نماثلا مويلا ةيورتلا مويو .ةجحلا يذ نم عباسلا وهو :مويب

 ؛ةكم نم خسرف ىلع مرحلا نم ةيرق يهو] :ىنم ىلإ (ع) .اهنم ةضافإلاو اهيف فوقولاو ةالصلاو تافرع ىلإو
 ةنحلا ئمتأ :لاق ؟ئمتت ام :لاق ع مدآ قرافي نأ دارأ نيح تع ليربج نأل ؛ئم يم امنإو [(ط) .ةنس اه تيبملاو

 فلتخاو ءءاش تقو يأ يف هزاوج ىلإ ءامإ جورخلا تقو صوصح نيبي ملو ءامي ةنجلا اتل مدآ ةينمأل ئم يمسف
 ةيورتلا موي رهظلا ةالص لبق هحوت يلع هنأ هذ رباح ةياورل ؛سمشلا عولط دعب هنأ حيحصلاو «هنم بحتسملا يف

 موي نم رجفلا اهي ىلصو ةكم. تاب ولو «ملسم هاور «رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ام ىلصو «نم ىلإ
 (حتف «نيكسم «نيع) .3ع هب ءادتقإلا كرتب ءاسأ هنكلو كسن ةماقإ مويلا اذه يف نم. قلعتي ال هنأل ؛زاح ةفرع

 دعب حيحصلاو ةنسلل نايب] :رجفلا ةالص دعب (نيكسم ءط) .ئم نع عفترم ناكم وهو ةفرع عمج :تافرع

 مث ىع حبصلا ىلص الج يبلا نأ هو رباج ثيدحل [(حتف) .زاج رجفلا عولط لبق حار ولو ءسمشلا عولط
 ‹سمشلا عولط دعب باهذلا ةنسلا نأ اذه نم كل نابف «تافرع ىلإ راص مث «سمشلا تعلط يح اليلق ثكم

 قيرطلا ىلع وأ هدحو هلوزنو «لضفأ لبحلا برقب هنوكو «سانلا عم لزنيو «كلذ ىبأت ال فنصملا ةرابعو
 نأ مامإلل بحتسيو «سانلا ىلع قييضت قيرطلا ىلع لوزنلا يفو «عوضح ماقم ماقملاو ربحت دارفنالا نأل ؛هوركم

 ريمألا ميهاربإ ال تع ميهاربإ دجسم, فورعملا دجسملا :ةرمنلاو ؛هيف عازن ال ام امي الع هلوزن نأل ؛ةرمدب لزني

 (نيعملا هللا حتف) .مرحلا باوبأ دحأ ميهاربإ باب هيلإ فاضملا

 دعب ةفرعب نيتبطحخ يأ [(ط) .رحنلا مويو مويلا اذه يف هيلإ نوجاتحي ام اهيف ملعو «تافرعب يأ ] :بطخا مث
 ةفرعب فوقولا امهيف سانلا ملعو ءزاج لاورلا لبق بطخ ولو «ةعمجلا ةبطخك ةالصلا لبق ناذألا دعبو لاوزلا

 هللا لوسر لعف اذكه «ةرايزلا فاوطو قلحلاو رحنلاو رامحلا يمرو ىبقعلا ةرمحلا يمرو اهنم ةضافإلاو ةفلدزملاو

 ف رباح ىور ام :انلو ,ديعلا ةبطح هبشأف ريكذتلاو ظعولا ةبطح امنأل ؛ةالصلا دعب بطخي :كلام لاقو يي

 نيتالصلا نيب عمجلاو كسانملا ميلعت اهنم دوصقملا نألو ١58/١[ :قئاقحلا زمر] .انلق ام لثم بطح تع هنأ

 دعب الو «حيحصلا يف رهظلا ةنسب ولو امهنيب عوطتي الو] :نيتماقإو ناذأب (صلختسم) .ةالصلا لبق نوكتف
 رباج ىور املف ؛نيتماقإو ناذأب امأو «ةرتاوتملا رابخألابف ؛رصعلاو رهظلا عمج امأ [(ط) .رهظلا تقو يف رصعلا ءادأ

 ىلع سايقلاو «هيلع ةجح ثيدحلاو «نيتماقإلاك نيناذأب يلصي :كلام لاقو «نيتماقإو ناذأب امهالص الكل هنأ هيض

 (صلختسم «يئيع) .مالعإلل اه ميقأف داتعملا اهتقو ريغ يف رصعلا نأل ؛حيحص ريغ نيتماقإلا

 (ع) .مرحم وهو مامإلا عم ةالصلا طرشب رصعلاو رهظلا نيب عمجلا زوج امنإ :هريدقت فوذحم قلعتم :مامإلا طرشب



 جحلا ةيفيك ۲۴ جحلا باتك

 SELE فقوم اهلك تافرعو هلا برقب فقو «فقوملا ىلإ مث : ,مارحالاو
 فوقولا عضوم يأ ةمحرلا لبج فوقولا 7

 .رهظألا وهو مارحإلا الإ رصعلا ةحصل طرتشي ال :الاقو «نيتالصلا يف جحلاب مارحإلا طرشبو يأ ] :مارحإلاو
 ا دانك ا مظعألا مامإلا طرشب نيتالصلا نيب عمجلا زوجي امنإ يأ مامإلا ىلع فطع [(ع «ط)

 هنم دب ال :ليقو «ةالصلا لبق نكل حصألا ىلع لاوزلا دعب ولو مارحإلا طرشبو ءامهريغ مامإ عم عمجلا زوجي الف
 «امإلا موقي ناذألا نم غرف اذإف «ربنملا يدي نيب امل نذؤملا نذؤي سمشلا تلاز اذإ هنأ عمجلا ةيفيكو «لاوزلا لبق
 مامإلا يلصيو نذؤملا ميقي ةبطخلا نم غرف اذإف «ةعمجلا يف امك ةفيفح ةسلح امهنيب سلجيو ءامئاق نيتبطحخ بطخبيو

 .نيتالصلا نيب عوطتي الو ءرهظلا تقو يق رصعلا ممي مامإلا يلصيف «نذؤي الو رصعلل ميقي مث «رهظلا مهي
 :امهدنعو «جحلاب مارحإلا :ناثلاو ءربكألا مامإلا :لوألا :ةفينح يبأ دنع نيطرش نيتالصلا نيب عمجلل نأ :لصاحلاو

 زاوج نأل ؛درفنملا امهنيب عمجي :الاقو «هدنع هتقو يف رصعلا ىلص هدحو رهظلا ىلص ول ىح «ريغ ال جحلا مارحإ
 اميف الإ هكرت زوجي الف «صنلاب ضرف تقولا ىلع ةظفاحملا :انلق «هيلإ جاتحي درفنملاو «فوقولا دادتما ىلإ ةحاحلل عمجلا

 دعب عامتحالا مهيلع رسعي هنأل ؛ةعامجلا ةنايصل لب «فوقولا دادتما ةجاحل ميدقتلا زاوج نأ ملسن الو «هب صنلا درو

 رصعلا كردأف مامإلا عم رهظلا هتاف ول نح «ةصاح رصعلا يف طرش مارحإلاو مامإلا :رفز لاقو «فقوملا يف اوقرفت ام

 مرحأ مث مامإلا عم رهظلا ىلص اذإ لاحلا اذكو ءامهنيب عمجي :هكللم رفز دنعو ثم ةفينح يبأ دنع امهنيب عمجي مل هعم

 (نيكسم «حتف) .زوجي :رفز دنعو ءرهظلا يف مارحإلا طرش توفل ؛هدنع زجي مل هعم رصعلا ىلصو جحلاب
 رجف عولط ىلإ دتعو ءسمشلا تلاز اذإ هتقو لوأو ءنكر فوقولا اذه [(ط) ةبعكلا ىلإ اهجوتم اموزل] :فقو

 جرح ولو «هيف بحاو الف اليل فقو نإو «بورغلا ىلإ ارا فقو نإ بحاولاو «كلذ نم ةعاس نكرلاو ءرحنلا موي
 ةلباقملا لابحلا ىلإ رب اك ل لا ال ا رستللا يوزع رك ةنرع هرج ب

 فوقولاو «ةلبقلا لبقتسم نوكيل مامإلا ءارو فقي نأ يغبنيو «فوقولا لبق تافرعب لاستغالا نسيو ءالامثو اني امه
 هنإف ؛عمدلا نم تارطق هينيع نم رطقي نأ دهتجيو «ادعاق فوقولا نم لضفأ امئاق فوقولاو «لضفأ ةلحارلا ىلع

 مويلا اذه نإف ءرصقي الو ءاعدلا يف حليو «هناريجو هفراعمو هباحصأو هلهأو هناوحإو هيوبأل وعديو «لوبقلا ليلد
 :التلع لاقو «ةعمجلا موي قفاو اذإ ةفرع موي مايألا لضفأ نأ ملعاو ,قافآلا نم ناك اذإ اميسال هكرادت نكمي ال

 .(أطوملا ةمالعب حاحصلا ديرجت يف هركذ) «"ةجح نيعبس نم لضفأ وهو «ةعمج قفاو اذإ ةفرع موي مايألا لضفأ"

 :هل لاقيو «ةمحرلا لبج يأ "لبحلا برقب" :هلوقو ءاقافتا ةعمجلا اهيف ىلصي ال ةعمجلا موي ةفرع موي قفاو :عرف

 مكح همكح لب «ةليضف هيف هب ىدتقي نمم دحأ ركذي ملف ماوعلا هلعفي امك لبحلا دوعص امأو «لالهك "لالإ"

 طرشلا نأل ؛هجح زاح اسلاج ناك ولف ءبجاو الو طرشب سيل فوقولا يف ةينلاو مايقلاو «تافرع يضارأ رئاس

 (حتف) .ناركسو نونحجو مئانو مرغ بلاطو براهو زاتحب فوقو حص «هيف ةنونيكلا
 (ع) .رابكلا دوسلا تارخصلا دنع يذلا ةمحرلا لبح يعي :لبجلا برقب



 جلا ةيفيك ۳ جحلا باتك

 «بورغلا دعب ةفلدزم ىلإ مث ءايعاد ايلصم ايبلم اللهم ربكم ًادماح ؛ةنرع نطب الإ
 كتنيه ىلع ايشام حر 26 يبلا ىلع

 نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفلدزملاو «ةنرع نطب نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفرع" :هتِفَع هلوقل :ةنرع نطب الإ

 عم ةنرع نطبب فوقولا هزيوحم يف كلام ىلع ةجح وهو «يراحبلا هاور a «رسح نطب

 امي فقو ول هنأ مهمالك رهاظو «عطقنم ءانثتسالاو ةيناثلا حتفو ىلوألا مضب ةنرعو ٠١۹/١][ :قئاقحلا زمر] .مدلا
 (نيكسم) .هنع ازارتحا دحأ ناكملا كلذ ين فقي ال نأ رمأو اهيف ناطيشلا لع يبلا ىأرو «هئزحي ال

 عطقي *كلام لاقو «ةعاسف ةعاس فقوملا يف يأ :ايبلم (ط) .فقوملا راس رع تان غالادع داو وهو :ةنرع

 ام :انلو أو ةشئاعو نامثعو رمعو ركب يبأ بهذم هنأ اوعداو ‹«هيف اهعطق ايلع نأ ؛ةفرعب فقي امك ةيبلتلا

 «"ةبقعلا ةرمحلا ىمر ىح يبلي لزي مل ع هنأ امف سابع نب لضفلا ثيدحو هد ه دوعسم نبا ثيدح نم انيور

 اعد الع هنأ حص < اعا قو اعا ا و الا ن "الع" رفا لسمو يراخبلا هاور

 ءامدلا يف نح بيجتساف ةفلدزملا ةفقوب هداعأ مث ملاظملاو ءامدلا يف الإ بيجتساف ةفرع ةيشع يف ةرفغملاب هتمأل

 رولا و ليولاب وعدي وهو ey + راصف كلذب سيلبإ هللا ودع ملعف «مل اظملاو
 مستو الو هما ةرانرل نيكل تعنت راه انين درك دا نب قرف ال «رئابكلاو رئاغصلا رفكي جحلا نأ يف رهاظ اذهو

 طقسي نيدلا نأ هانعم سيلف لكلل ريفكتلاب انلق نإو ءدابعلا قوقح نع ًالضف هللا قوقح نم رئابكلا ريفكتب هيف

 مث طقسي هريحأتو هلطم يأ نيدلا مثإ نأ دارملا امنإو كلذب دحأ لقي مل ذإ ؛ةاكرلاو موصلاو ةالصلا ءاضق اذكو

 ركذو «ءاضقلا ال جحلاب عفتري اهتاقوأ نع ةالصلا ريخأت مثإ اذكو نآلا امثآ راص لطم اذإ ةفرعب فوقولا دعب

 (حتف) .ةبوتلا الإ اهرفكي ال رئابكلا نأ ىلع اوعمجأ ةنسلا لهأ نأ ضايع يضاق

 (ع«ط) ."فق" :هلوق يف ريمضلا لاحلا وذو «ةفدارتم وأ ةلخادتم لاوحأ اهلك ظافلألا هذهو ءكتجاحب كبر :ايعاد

 اهيف برقتي هنأل وأ ؛ءاوح ىلإ اهيف برق الباع مدآ نأل ؛امب يمس امنإو برقلا وهو «ىفلزلا نم ةقتشم يه :ةفلدرم

 الع هنأل ؛بحتسم ايشام اهيلإ حاورلا نأ ملعا مث « ةا اغار "لإ" اهلخدي ال ةعقبلل ملَع يهو (ىلاعت هللا ىلإ

 يف الو ليخلا فاجيإ يف ربلا 5 :الكاع لاقف يشملاو قوسلا يف نوعراستي هباحصأ ىأر تافرع نم ضافأ امل

 مامإلا ضافأ ام دعب ثكم ول نح «ةنسلل نايب "بورغلا دعب" :هلوقو «"راقولاو ةنيكسلاب مكيلع «لبإلا عاضيإ

 نإف «هلبق عفد ولو «ةنسلا أطخأ هنأل ؛اوضافأ ليللا رهظ ىح ضفي ملو مامإلا أطبأ ولو ءءاسأ رذع الب اريثك

 بورغ يأ :بورغلا دعب (حتف) .مارحلا رعشملا :ليقو ءاضيأ عمج :ةفلدزملل لاقيو «مد همزل ةفرع دودح زواج

 (ع) .ةنس اهب تيبملاو ءابوجو ةفرع موي نم سمشلا
 .دواد وبأ هاور ,"حزق ىلع فقو حبصأ امل الع هنأ" :يور امل ؛فقوملا وه هنأل ؛هيف فقو يأ :خلا برقب لزناو

 هنأ :"علاطملا" يفو لع مدآ نوناك يه :ليق «ةدقيم هيلعو «مارحلا رعشملا هنأ حصألا ,حتفو مضب "حزق"و

 = «ءيشلا حزق" نم قتشم «ةينايب هيلإ لبج ةفاضإو .ةفرعب نوفقي ال اوناك ذإ ؛ةيلهاجلا يف شيرق فقوم



 جحلا ةيفيك ٤ جحلا باتك

 كلذ دعب يأ تافرع يف الو برغملا ةالص يأ ةدحاو دحاو ءاشعلاو برغملا رجفلا لص مث ,قيرطلا يف برغملا زج ملو ءةماقإو ناذأب نيئاشعلا سانلاب لصو «حرق

 (نيكسم «نييع) .عفترم نعم. حزاق نع لودعم هنأل ؛لدعلاو ةيملعلل فرصنم ريغو «عفترا يأ =
 عمج ءاشعلا تقو يف ءاشعلاو برغملا يأ :نيئاشعلا (ع) .ابدن هيف فقو «هراسي وأ قيرطلا نيمي نع :حرق

 (ط) .ةزئاج تداع رجفلا علط يح دعي مل نإف «برغملا دعب اهديعي ءاشعلا مدق ولف «برغملا دقت طرشب ريخأت

 ءنيتماقإو ناذأب :يعفاشلاو رفز لاقو [(ع«ط) .انه ةعامحلا طرتشت الو امهنيب عوطتي الو ةدحاو] :ةماقإو ناذأب
 لاق هبو لسم هاور «نيتماقإو ناذأب امهالص لع هنأ هيض رباج ثيدحل ؛يواحطلا هراتخخاو لوألا عمجلا ىلع اسايق
 ءاشعلا ىلص مث ماقأف عمجب برغملل نذأ لع هنأ مف رمع نبا ثيدح :انلو ا ا :مهنعو كلامو دمحأ

 ,مالعإلا ىلإ جاتحي الف روضح موقلاو هتقو يف ءاشعلا نأل ؛اذه حجريو «ملسم هاور :مزح نبا لاق «ىلوألا ةماقإلاب

 هنأل ؛امهنيب عوطتي الو ١55/١[ :قئاقحلا زمر] .امي مالعإلا نم هل دبالف «هتقو ريغ يف اهيف رصعلا نإف «ةفرع فالخب
 يف امك ناذألا ديعي نأ يغبني ناكو ءامهنيب لصفلا عوقول ؛ةماقإلا داعأ رحآ ءيشب لغتشا وأ لعف ولو «عمجلاب لخي
 «"ءاشعلل ةماقإلا درفأ مث «ىشعت مث ةفلدزم. برغملا ىلص الي هنأ" يور امل ؛ةماقإلا ةداعإب انيفتكا انكلو لوألا عمجلا

 (صلختسم) .ةليللا هذه ءايحإ يغبنيو «ةفينح يبأ دنع بحتست لب عمجلا اذهل ةعامجلا طرتشي الو

 ءاهتقو يف اهالص هنأل ؛زوجت :فسوي وبأ لاقو «تافرع يف اهالص ول اذكو «ةفلدزملا قيرط يأ :قيرطلا يف
 لابف لزن بعشلاب ناك اذإ ىح «ةفرع نم عفد ب هللا لوسر نأ هدو ةماسأ ثيدح :امهلو «يعفاشلا لاق هبو
 لزن ةفلدزملا ءاج املف بكرف كمامأ ةالصلا" :لاقف !هللا لوسر اي ةالصلا :تلق ءءوضولا غبسي ملو ءأضوتو

 نأل ؛ةالصلا تقو يأ "كمامأ ةالصلا" :ئعمو ء[ملسمو يراخبلا هاور] (ثيدحلا) ءءوضولا غبسأف أضوتف
 :ليقو «همامأ نوكي ال دوحولا دنعو «دوحولا لبق ةيلبقلاب فصوت الف «يلصملا نم دحوت تاكرح ةالصلا

 قح يف برغملا تقو نأ رهظي تقولا هب دارملا ناك نإ :لصاحلاو «ةالصلا ناكم يأ «كمامأ ىلصملا هانعم
 صاصتخا رهظي ناكملا هب دارملا ناك نإو ءزوجي ال تقولا لبق ةالصلا ءادأو «سمشلا بورغب لحدي ال جاحلا

 ةداعإلاب رمأف «ملعلا ال لمعلا بحجوي دحاولا ربح نأ الإ اهريغ يف زوجي الف «ةفلدزملا وهو ناكملاب ةالصلا هذه

 يع «حتف «صلختسم) .ةفلدزملاب نيتالصلا نيب ًاعماج ريصيل ؛تقولا يقب ام

 سيلغتلا يف نألو هيلع قفتم «سلغب ذئموي اهالص التل هنأ هو دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل :رجفلا لص مث
 "سلغلاو" [۲۹۸/۲ :قئاقحلا نييبت] .هتقو يف هنأل ؛ىلوأ لب ةفرعب رصعلا ميدقتك ءزوجيف فوقولا ةجاح عفد

 راشتناو ةملظلا لاوز لبق ريخأت ريغ نم يناثلا رجفلا عولط دارملاو «ليللا رخآ ةملظ :نيتحوتفملا ماللاو ةمجعملاب
 :يعفاشلا دنعو «مدلا بجي رذع الب كرت ول ىح «بحاو اه فوقولاو «ةفلدزم يأ "فق مث" :هلوقو «ءايضلا

 قلع هنأ ةورع ثيدحلو «(۹۸٠:ةرفبلا) /ماَرَحْلا رَعْشَمْلا دنع هللا اوُرُكْذاَف ٍتاَفَرَع ْنِم ْحئْصَفَأ اذإفإ» :ىلاعت هلوقل ؛نكر
 - وهو جحلا ما هيب لغ ادهش 2 هے ليف تاقرغ نم اا ناك دقو فقوملا اذه انعم فقو نم" :لاق



 جحا ةيفيك 1٥ جحلا باتك

 یم ىلإ مث ,رّسحم نطب الإ فقوم يهو ءايعاد ًايبلم ًايلصم اللهم اريكم فق مث «سلغب

 ا فوقولل عضوم يأ اهلك ةفلدزلا ةيبلتلاب املكتم يأ 4 ينلا ىلع

 ا ىصحك تايصح عبسب يداولا نطب نم ةبقعلا ةرمج مراف ,رفسأ ام دعب

 وهو جحلا مامت هب قلع "هجح مت دقف كلذ لبق تافرع نم ضافأ ناك دقو فقوملا اذه انعم فقو نم" :لاق =

 هكرت زاج امل انكر ناك ولو «هيلع قفتم ءامل نذأف ليلب ضيفت نأ لء يبلا تنذأتسا ةدوس نأ :انلو «ةينكرلا ةيآ

 يف روكذملاو "هله ةفعض يف ةفلدزملا ةليل هي يبلا مدق نم انأ" :لاق هنأ مف سابع نبا نعو «ةفرعب فوقولاك

 رذعل كرت اذإ هنأ ريغ ءاضيأ بوحولل ةرامأ حلصي هب جحلا مامتإ قيلعتو «عامجإلاب بحاوب سيل وهو ركذلا ةيآلا

 رحفلا عولط روفب هنم دارملاو ؛ليللا رخآ مالظ يأ :سلغب (صلختسم «ييع) .انيور امل ؛هيلع ءيش ال فعضلا

 عولط نم هتقوو ءابوجو ةفلدزملاب فق ةالصلا دعب يأ :فق مث (ع) .ءايضلا رشتنيو مالظلا لوزي نأ لبق قداصلا
 :رسحم نطب الإ (ع) .كتحاحب ىلاعت هلل :ايعاد (ط) .ءيش الف ةمح زك رذعب هكرت ولو ءسمشلا عولط ىلإ رجفلا

 حتفو ميملا مضب وهو ."رسحم نطب نع اوعفتراو «فقوم اهلك ةفلدزملا" :ةتء هلوقل [(ع«ط) .ةفلدزم راسي نع عضوم]
 عرسأ رسحم يداو غلب اذإف «كانه رسح ليفلا باحصأ ليف نأل ؛ام يمس داو مسا ةددشملا نيسلا رسكو ةلمهملا

 (ط) .سمشلا عولط لبق ادج حبصلا :رفسأ ام (حتف) .83 هلعفب ءادتقا ؛رجح ةيمر ردق يشملا وأ ريسلاب

 نوكي يأ :يداولا (ط) ١70/١[ :قئاقحلا زمر] .ةكم ةيحان نم ةرجشلا دنع يلا ةريغصلا ةرمحلا يهو :ةبقعلا

 هنأ هد دوعسم نبا نع يور امل :تايصح عبسب (ط) .اهيزنت هرك قوف نم اهامر ولف «يداولا نطب نم يمرلا

 هيلع تلزنأ نم ىمر اذكه" :لاقو «عبسب ىمرو هنيمب نع نمو هراسي نع تيبلا لعجف ىربكلا ةرمحلا ىلإ ىهتنا
 نم اهذخأو اهلسغ بدنيو «ةنسلا فالح ناك نإو هرضي مل داز ول ىح لقألل يفن عبسب دييقتلاو «"ةرقبلا ةروس

 .ةاصح عبس رجح نم رسكي نأ هركيو ءاسأو زاج تيمر رامج نم اهذحأ ولو «قيرطلا ةعراق

 مكضعب 4 ال فذخلا ىصحب مكيلع" :8تفع هلوقل ؛نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :"فذخلا ىصحك" :هلوقو

 هنيب نوكي نأ نأ يمرلا رادقمو «ةحبسملاب نيعتسيو ئميلا هماهإ رهظ ىلع ةاصحلا عضي نأ يم نا ةيفك ون عع

 زاج احرط اهحرط ولو ءاحرط لب ًايمر نوكي ال كلذ نود ام نأل ءادعاصق عرذأ ةسمح طوقسلا عضوم نيبو

 ءزاج ا نم يرق كشف ا «يمرب سيل هنأل ؛رحي مل EE «ةنسلا ةفلاخمل ءاسأ هنأ الإ

 ضرألا سنج نم ناك ام لكب يمرلا زوجيو ءصوصخم ناكم يف الإ ةبرق نكي مل هنأل ؛هئزجي ال اديعب ولو

 نع يهف ةلمج تايصح عبس ىمر ولو «قلؤللاو ربنعلاو بشخلا فالخب «ةرونلاو ةرغملاو نيطلاو ردملاو رجحلاك
 اهدنع ام نأل ؛ةرمحلا دنع نم الإ ءاش عضوم يأ نم ىصحلا ذحأيو «لاعفألا قيرفت هيلع صوصنملا نأل ؛ةدحاو

 يأ "ةاصح لكب رّبكو" :هلوقو كرت ليي ل ور ا امه سابع نبا نع يور امل ؛دودرم
 زاح ريبكتلا ناكم حبس ولو ءاروكشم افي اوفا اد ورم اج لعخا مهللا «ربكأ هللاو هللا مسب :لق

 (حتف) .ركذلاب ميظعتلا لوصحل



 جحا ةيفيك ۲٦٦ جحلا باتک

 «بحأ قلحلاو ءرصق وأ قلحا مث حبذا مث اهوأب ةيبلتلا عطقاو ءةاصح لكب رّبكو «فذخلا
 يمرلا نم غارفلا دعب يأ

 عم ربكأ هللا لق يأ :ربكو (عءط) .عباصألا سوؤرب ىمري ةاونلا رادقم وهو «نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب :فذخلا

 (يشحم) .دعب نم لقت الو اهكرتا يأ :عطقاو (ط) .هأزحأ حبس ولو ةاصح لك يمر
 لوألا ىلإ بهذف «يمرلا مامت دنع وأ ةاصح لوأ يمر عم ةيبلتلا عطقي له هنأ يف ءاملعلا فلتخا ءاهوأ عم يأ :اهوأب

 لبق هركيو «سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم يمرلا تقوو «يعفاشلا باحصأ ضعبو دمحأ يناثلا ىلإو ,روهمجلا

 فصنلا دعب يمرلا زوجي :يعفاشلا لاقو «بورغلا ىلإ لاوزلا دعب حابيو «لاوزلا ىلإ هدعب بحتسيو «سمشلا عولط

 هاور ؛"سمشلا علطت يح ةرمجلا اومرت ال يب يأ" 4 يبلا نع امد سابع نبا هاور ام :انلو «ليللا نم ريخألا

 (حتف) ١١/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قفتم «ىحض ل هللا لوسر ىمرو «يذمرتلا هححصو «دواد وبأ

 هند رباج ثيدحل ؛يمرلا نم غارفلا دعب يأ [(ط) .عتمتملاو نراقلا ىلع بحاوو «درفملل بحتسم اذهو] :حبذا مث

 يف هكرشأو ءربغ ام رحنف ايلع رمأو «نيتسو اثالث هديب رحنف «رحنملا ىلإ فرصنا ةبقعلا ةرمج ىمر امل ايي هنأ
 دري هل ناك هنآ ةنديب نيو نالت عج هرغ ی کلا ملا ماع ةد نیکو اس رغ ان تاک و فوده

 (حتف) .ةندب ةنس لكل رحنف «ةنس نوتسو ثالث

 هاور) .سانلا هيطعي لعج مث ءرسيألا مث نعبألا هبناج ىلإ راشأو « "ذح" :قالحلل لاق لع هنأ يور الإ :قلحا مث

 حورق يذو عرقأ سأر ىلع ىسوملا ءارجإ بجيو «بحتسم ىسوملا لامعتساو «رعشلا ةلازإ قلحلاب دارأ [(ع) (ملسم

 لاجرلا قح يف بحأ قلحلاو ءةلغنألا رادقم رعشلا سوؤر نم ةأرملاو لحرلا ذحأي نأ :ريصقتلاو طقس الإو «نكمأ نإ

 للا لوسر اي" :اولاق "نيقلحملل رفغا مهللا":التفع هلوقل ؛مهقح يف بحأ قلحلا نوكو «ريغ ال ءاسنلا قح يف ريصقتلاو
 هيلع ىف ني رصقملاو لاق ؟"نيرضقللو"' للا :لوسر' اي ةاولاق نقلل فغا مهللا" :لاق ؟”نيرصقملاو

 ١51/١[ :قئاقحلا زمر] .8تلع هب ءادتقا ؛ىلوأ لكلا قلحو «لكلا مكح عبرلل نأل ؛سأرلا عبر قلحب يفتكيو

 تدرأ نيح نأ كلذو «ماجح اهينملع كسانملا نم باوبأ ةتس يف تأطحأ :ةفينح وبأ يل لاق :لاق عيك و نع :هيبنت

 كسنلا :يل لاق «معن :تلقف ؟تنأ يقارعأ :يل لاقف ؟يسأر قلحت مكب :هل تلقف ءماجح ىلع تفقو يسأر قلحأ نأ

 قلحي نأ تدرأو «هتلوحف «ةلبقلا ىلإ كهجو لوح :يل لاقف «ةلبقلا نع افرحنم تسلجف «سلحا «هيلع طراشي ال

 ربك :يل لاقف «تكاس انأو قلحي لعحو «هتردأف ءكسأر نم نمألا قشلا ردأ :يل لاقف ءرسيألا بناحلا نم يسأر

 «ضما مث «نيتعكر لص مث «كرعش نفدا :لاقف «يلحر :تلقف ؟ديرت نيأ :يل لاقف «بهذأ تمق نح ربكأ تلعجف

 (حتف «ئيع) .اذه لعفي حابر يبأ نب ءاطع تيأر :لاقف ؟ ئترمأ ام كل نيأ نم :هل تلقف

 (ط) .بحاو عبرلاو «بودنم لكلا ريصقتو ءابوحو ةلمنألا ردق ةرعش لك نم ذحأت نأب :رصق وأ

 (ط) .لضفأ لكلاو عبرلاب ىفتكيو «لاحرلل ريصقتلا نم :بحأ



 جحلا ةيفيك ۹۷ جحلا باتک

 ةعبس نكرلل فطف «هدعب وأ ادغ و أ رحنلا موي ةكم ىلإ مث .ءاسنلا ٌريغ كل لحو
 رحنلا موي دغ يأ 25-5 نيم نم حر قلحلا دعب يأ

 5505 ........ ىاسنلا كل لحو الع الإو ءامهتمدق نإ يعسو لمر الب طاوشأ
 امهتمدق نكت مل نإو فاوطلا يف

 .ةلبقلاو سملاك هيعاودو نمي عامجلا ريغ يأ ] :ءاسنلا ريغ (ط) .مارحإلا تاروظحم نم ءيش لك :كل لح

 لوسر لاق :تلاق انّ ةشئاع تورام :انلو ؛عامجلا يعاود نم هنأل ؛ًاضيأ بيطلا هل لحي ال :كلام لاقو [(ط)

 ينطق رادلا هاور ؛"بيطلاو بايثلا مكل لحو ءاسنلا الإ ءيش لك مكل لح دقف متحبذو متيمر اذإ" 325 هللا
 هال اتا يلكلا يبا وق :يعفاشلا لاقو ءاندنع ليلحتلا ببسب سيل يمرلا مث «سايقلا هب كرتي دحاولا ربخنو

 ,قلحلاك هناوأ ريغ يف ةيانج نوكي ًاللحم نوكي ام نأ :انلو «ليلحتلا يف هتلزنمب نوكيف «قلحلاك رحنلا مويب تقوتي

 مايألا هذهو [(ع.ط) .اهلضفأ اهوأو ءرحنلا دغ دعب يأ ] :هدعب وأ (صلختسم ؛ئيع) .كلذك سيل يمرلاو
 فطع ىلاعت هللا نأل ؛ةرايزلا فاوط تقو يهو «رحنلا مايأ هنم رشع يناث ىلإ ةجحلا يذ رشاع نم يأ «ثالثلا

 ا :لاق مث «(۲۸ :جحلا) 4 َريِقفْلا ا ھن + اولكفإ :لاقف .هنم لكألاو حبذلا ىلع فاوطلا

 ءواولا فرحب ناك اذإ هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب , مكحلا يف ةكراشملا يضتقي فطعلاو «۹٠:ححلا) «قيتَعْلا ٍتْيبلا

 الئ هلوقل ١51/١[ :قئاقحلا زمر] .اهلضفأ اهوأو ءادحاو امهتقو ناكف «فاوطلا اذكف رحنلا مايأب تقؤم حبذلاو

 فاوط ىمسيو «هيف نكر وهو جحلا يف ضورفملا فاوطلا وه نكرلا فاوطو ,"اهلوأ اهلضفأ ةثالث رحنلا مايأ"
 ؛نكرلا فاوط لجأل فط ةكم تيتأ اذإ يأ :نكرلل (صلختسم) .رحنلا موي فاوطو ةضافإلا فاوطو ةرايزلا

 007 (عءط) .رمعلا رخآ ىلإ رحنلا رجف عولط نم هتقوو
 هيقاس فاصنأ ابصان فاط ولو ءايشام امئاق نوكي نأ بجي [(ط) .بحاو يقابلاو «عبرأ اهنم نكر لاوإ :طاوشأ ةعبس

 نوكي نأ بجي اذكو «مرغل ابلاط وأ ودع نم ًابراه فاط ول زوحي الو «مد همزل «كلذك ىعسو بكار وأ ًالومحم وأ طقف
 (حتف) .عرشي مل امهيف راركتلا نأل ؛"امهتمدق نإ يعسو لمر الب" :هلوقو .ةروعلا روتسم نوكي نأو ةراهط ىلع

 يف يعسلاو لمرلا يأ :العف الإو (ط) ١١١/١[ :قئاقحلا زمر] .مودقلا فاوط يف يعسلاو لمرلا يأ :امهتمّدق
 (ع.ط) .فاوطلا اذه بقع نيتعكر لصو - رمألا ةغيصب - امهلعفا الإو :لوقي نأ يغبني ناكو «ةرايزلا فاوط

 ًالثم هرفظ ملق ولف ,ءيش هل لحي مل قلحلا لبق فاط ول يح فاوطلا اذم ال قباسلا قلحلاب] :ءاسنلا كل لحو
 و جحلل ناك عنملا نأل ؛كلذ ىلع ةمألا عامجإل ءاسنلا كل لح نكرلا فاوط تفط اذإ يأ [(ط) .ةيانج ناك

 ىلإ هلمع رحأ هنأ ريغ فاوطلا نود قلحلا وه للحملا نأل ؛فاوطلاب ال قباسلا قلحلاب وه امنإ ءاسنلا ةلحو «مت دق

 ىلإ هتجاحل ؛ةدعلا ءاضقنا ىلإ هلمع رخأ يعجرلا قالطلاك «هلمع قلحلا لمع فاوطلا لصح اذإف ءفاوطلا دعب ام

 ناكرأ نم نكر فاوطلاو ١١/7"[ :قئاقحلا نييبت] .هنم تنابف هلمع قالطلا لمع «تضقنا اذإف «دادرتسالا

 (صلختسم «ىيع) .ةدابعلا كلت يف روظحم وه امم لب «نك رب نوكي ال تادابعلا نع ليلحتلاو ,جحلا



 جحلا ةيفيك ۲۸ جحا باتك

 دعب رحنلا ناث يف ثالثلا رامجلا مراف ىم ىلإ مث «رحنلا م ايأ نع هريخأت هركو
 مايأ يأ" ةكم نم حر مد همرلو - رلا فاوط يأ اميرحت

 يمر لك دنع فقو «ةبقعلا ةرمجب مث ءاهيلي امب مث < كسلا يبدع تايولارولا

 ا ل ا ل 0 ادغ 3 «يمر هدعب

 ريغل ناك ثيح هوركم - هدعب نامويلاو رحنلا موي يهو - رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط ريحأت يأ :هريخأت هركو
 تقؤم فاوطلا اذكف «رحنلا مايأب تقوم حبذلا نأل ؛هيبحاصل فالح ةفينح يبأ دنع مد ريخأتلاب همزلو «رذع

 ءيش ال بورغلا لبق طاوشأ ةعبرأ فاط ولف «طاوشأ ةعبرأ هنم نكر لاو «مدقت امك ةيآلا يف اهيلع فوطعم هنأل ؛اممب

 (حتف «ئئيع) .تقؤم ريغ دمحم دنع هرخآ نإ :"ةياغلا" يفو ؛قيرشتلا مايأ رخ هرخآ نإ :ليقو «هيلع

 «ئم ىلإ عحر مث ءرهظلا ىلص يح هموي نم 4 يبلا ضافأ" :تلاق اهنأ نقد ةشئاع نع يور امل :رامجلا مراف
 ةاصح لك عم ربكي «تايصح عبسب ةرمج لك يمري سمشلا تلاز اذإف «رامحلا يمري قيرشتلا مايأ اب ثكمف

 رباج لاقو «دواد وبأ هاور «"اهدنع فقي الو ةثلاثلا يمريو «عرضتيو مايقلا ليطيف «ةيناثلاو ىلوألا دنع فقيو

 هاور «"سمشلا لاوز دعبف كلذ دعب امأو «ىحض رحنلا موي هتلحار ىلع يمري ب هللا لوسر تيأر" :هقف
 (ع) .ةريحألاو ىطسولاو ىلوألا ةرمحلا يهو :ثالثلا ۳٠۲/١] :قئاقحلا نييبتإ .ملسم

 ؛يمرلا تقو لوأل نايب [(ط) .هركو «حص ادغ ىمر ولف «دغلا نم سمشلا عولط ىلإ حيحصلا يف] :لاوزلا دعب

 «لضفألا نايبل تاء هلعف نم يورملاو «هأزجأ هلبق ىمر ول ىح «طقف بحاو هنأ هنعو «مامإلا نع روهشملا وه اذهو

 ىلإ اهلك رامجلا يمر رخأ ولو «هركو «حص اليل ىمر ولف «دغلا نم سمشلا عولط دنع هرخآو «لوألا رهاظلاو
 «مامإلا دنع دحاو مد هيلعو ءابترم يضقيف «يمرلا تقو اهلك قيرشتلا مايأ نأل ؛بيترتلا ىلع اهامر عبارلا مويلا

 (حتف) .اقافتا دحاو مد هيلعو «هتقو ءاضقنال ؛طقس قيرشتلا مايأ رخآ نم سمشلا تباغ ىح اهرحأ ولو

 يلت يلا ةرمجلاب يأ :اهيلي اب مث (ع٬ط) .انانتسا فيخلا دجسم يلت يلا ةرمجلاب ائدتبم يأ :دجسملا يلب

 (ع«ط) .راثآلا درو كلذك «تايصح عبسب :ةبقعلا ةرمجب (ع .ط) .ىطسولا ةرمحلا يهو «ىلوألا ةرمجلا

 يمر ال هنإف «ةبقعلا ةرمج ىوس ام وهو [(ط) .ةرقبلا ةأرق ردق ايعاد ًايلصم اللهم اربكم ًادماح] :خلإ لك دنع فقو
 25 يبلا ىلع يلصيو ربكيو للهيو هيلع ئثيو ىلاعت هللا دمحيف «نييلوألا نيترمحلا دنع فقيو ءاهدنع فقي الف ءاهدعب

 دنع اهتلج نم ركذو ."نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال" :لعلع هلوقل ؛ءاعدلا يف هيدي عفريو «هتجاحل وعديو

 نملو جاحلل رفغا مهللا" :لاق 32# يبلا نأل ؛فقوملا اذه يف هئاعد يف نينمؤملل رفغتسي نأ يغبنيو «نيترمجلا

 يمر لكو «هيف ءاعدلاب ىدأتيف ةدابعلا طسو يف هنأل ؛اهدنع فقي يمر هدعب يمر لك نأ :لصاحلاف ,"جاحلا هل رفغتسا

 (صلختسم) .هدعبو رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمحلا دنع فقي ال اذهو «تهتنا ةدابعلا نأل ؛ةددع فقي ال يمر هذعب شيل

 (ع٬ط) .ةجحلا يذ نم رشع يناثلا يعي «رحنلا مايأ ثلاث وهو رحنلا يناث دغ يف مرا يأ :كلذك ًادغ مث



 جحلا ةيفيك ۲۹ جحلا باتك

 يمر لکو «حص ا مويلا يف تيمر ولو ,تفكم نإ كلذك هدعب مث
 سمشلا عولط دعب ثالثلا رامجا اة اک ا

 EAT EEE SESE ADEE SETS ءابكار الإو ايشام مراف يمر هذعب

 هيَ من الف َرَخأَتْنَمَو هيلع مَنِ الف نِيَمْؤَي يف َلّجَعَت ْنَمَف :ىلاعت هلوقل ؛ثكملا يف ريخ هنأل ؛ نم يف] :تشكم نإ
 :ىلاعت هلوقل ؛8كإع هلعفب ءادتقا لضفأ ثكملاو ؛همدعو ثكملا نيب هرييخت ىلإ ءاميإ هيف [(ع) (50*:ةرقبلا) هيىَقَنا نمل

 كل لحي ال رجفلا علط اذإف «عبارلا مويلا نم رجفلا علطي مل ام رفنت نأ كلو «ةيآلا (٣.٠:ةرقبار نيوي يف َلَجَعَت ْنَمف
 رامحلا يمرت يح رفنلا كل لحي ال ثلاثلا مويلا نم سمشلا تبرغ اذإ :يعفاشلا لاقو «يمرلا تقو لوحدل ؛رفنت نأ

 مِ الف نْيمْوَي يف َلُجَعَت ْنَمَفط :ىلاعت هلوقل ؛مويلا يف حيبأ رفنلا نأل ؛ةفينح يبأ نع ةياور وهو «عبارلا مويلا يف ثالثلا

 (حتف ,نيكسم) .راهنلاكرفنلا هل زاجف «زوحي الو يمرلا هيف بجي ال تقو يف رفن هنأ :رهاظلا هجو «ليللا يف ال هيلع
 امنإو «مايألا رئاسب ًارابتعا حصي ال :امهدنعو «مامإلا دنع يأ :حص (ع) .يمرلا مايأ نم ثلاثلا وهو :مويلا

 امل هنألو ؛امه سابع نبا نع يورم هبهذمو «مايألا رئاسب قحتلا رفنلاب صحرتي مل اذإف ءرفنلا يف هيف هل صخر

 يناثلاو لوألا مويلا فالخب «ىلوأ اهلك تاقوألا يف هزاوج رهظي نألف يمرلا كرت قح يف هيف فيفختلا رثأ رهظ
 يف مالك الو «هميدقت زوجي ال اذكف امهيف هكرت زوجي هنأل ؛لاوزلا دعب الإ امهيف زوجي ال ثيح ؛قيرشتلا مايأ نم
 (حتف) ٤/۲ ١[ :قئاقحلا نييبت] .لاوزلا دعب يمرلا ةيلضفأ

 كنوك لاح] :ًايشام مراف ١/ ١١7[ :قئاقحلا زمر] .ثالثلا مايألا يف ىطسولاو ىلوألا نيترمجلا يمرك :يمر

 ىلع لدي ءابكار ةبقعلا ةرمج ىمر ٭# هنأ نم درو ام نأل [(نيكسم ءط) .زاج ابكار اهتيمر ولف ءابدن ايشام

 ناك ع هنأ مهربخيو ءايشام كلذ رئاسو ءابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري ناك هنأ مّ رمع نبا نعو «كلذ

 نب ميهاربإ ركذو ءعضاوتلاو عرضتلا ىلإ برقأ هنأل ؛اننامز يف ًايشام يمرلا لضفألا :مهضعب لاقو كلذ لعفي

 فسوي يبأ ىلع تلحد :لاق «كسانملاب املاع ناكو «سابع نبا ذيملت حابر يبأ نب ءاطع ةذمالت ربكأ نم وهو حارجلا
 :تلقف ؟ايشام وأ ًابكار جاحلا اهيمري رامحلا يمر يف لوقت ام ميهاربإ اي :لاق آر املف «قافأف «هيلع يمغأ دقو

 هدعب يمر لك :لاق :مامإلا لوقي امف :تلق «تأطحأ :لاقف ءابكار اهيمري :تلقف «تأطحأ :لاقف ءايشام اهيمري

 «هراد يف نسانلا ءاكي تعسف «هدنغا نم تتبرخف اکر اهيمزت يمر هدعب نیل نمر لکو ءايشاع اهيمري يمر

 (حتف «صلختسم) .ةلاحلا هذه يف ملعلا ىلع هصرح نم تبجعتف كلي فسوي وبأ يضق :يل ليقف

 (ع) .ثالثلا مايألا يف ةريحألا ةرمحلاو رحنلا موي ةبقعلا ةرمجك يمر هدعب نكي مل نإو يأ :الإو

 اذهو «رحنلا موي ابكار ةبقعلا ةرمج ىمر كع هنأ يور ام هيلع لدي a ابكار كنوك لاح مرا يأ ] :ابكار

 لضفأ ًابكار يمرلا نإ :رهنلا يف لاقو ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .ناك ام فيك تباثف زاوحلا امأو «ةيلضفألا نايب

 امنإ :انلق ءةنسلا فالح ًايشام يمرلا ذئنيحف ًابكار يمرلا وه امنإ ةع هنع تباثلا نأل ؛دمحمو مامإلا دنع ًاقلطم

 (حتف) .اككع هنم هنودهاشي اميف هب اودتقي نح سانلل رهظأ نوكيل هلعف



 ردصلا فاوط ۷۰ جلا باتک

 .بصحملا ىلإ مث .يمرلل نيم ميقتو ةكم ىلإ كلقث مدقت نأ هركو
 تنمأ نإ ال نمأت مل نإ

 اردصلا فوط

 .هركيف ةدابعلا يل وهو هبلق لغش بحوي هنألو ؛هيلع بدؤيو كلذ نم عنمبي ناك هدو رمع نأل ا هركو

 تيبت ال نأ ًاضيأ هركو ءًاهيزنت هوركملا ىلع بدؤي ال ذإ ؛ةيميرحت ا نأ رهاظلاو 5١7/1[ :قئاقحلا نييبت]

 هوركم ةكمب ةعتمألا كرتو تافرع ىلإ باهذلاو وش لغت الا ادفع هوغو في ولو :يمرلا ىلايل نك

 نيتليل كرت ولو «مد بحي لايل ثالث يف ىم ةتوتيبلا كرت ول :يعفاشلا لاقو ءدشأ همن بلقلا لغش نأل ؛ىلوألاب

 اهكرت اذإف ؛ءكسنلا نم دغلا يف عقي امل لب اهسفنب ةدوصقم تسيل ةتوتيبلا نأ :انلو ءدم ةليلبو «نادم هيلع بجو

 (ع(يط) .جئاوحلاو عاتملا نم كعم ام وهو «نيتحتفب :كلقث (حتف) .ديعلا ةليل ىع ةتوتيبلاك ءيش همزلي مل

 «فيخلا وأ ءاحطبلاو ءابصحلا ىمسيو حطبألا وهو] :بصحلا ىلإ (ط) .نم نم حر رامجلا يمر دعب يأ :مث

 ‹ليعفتلا نم لوعفملا مسا نزو ىلع داصلا ةدشو ميملا مضب 0 .ةكم لحدا مث ةعاس ولو انانتسا فقو

 هيلإ ليسلا لمحيو «طبهم يف هنأل ؛بصحملاب يمس «ىصح تاذ ضرأ يهو «حطبألا :هل لاقي ةكم برقب عضوم
 اوفلاح ةنانكونب يأ ءاوفلاحت رافكلا نأ هتيعورشم لصأو ءاندنع ةنس هيف لوزنلاو «هيف عمتجتف ءابصحلا

 هوحب رخي وأ 5 ادمحم مهيلإ اوملسي ىح مهودوي الو «مهوعيابي الو مهوحكاني ال نأ مشاه ب ىلع اشيرق

 «رفكلاو لطابلا نم اعاونأ هيف اوبتكو «ةفيحصلا مهنيب اوبتكو «بعشلا ىلإ ةكم نم بلطملا ينبو مشاه نب عم

 يبنلا ليربج ربحأف «هللا ركذ نم اهيف ام تكرتو «لطابلاو رفكلا نم اهيف ام تلكأف «ةضرألا اهيلع هللا لسرأف

 هودجوف «كلذب يلع يبلا نع مهربحأف «بلاط وبأ مهيلإ ءاجف «بلاط ابأ همع لع يبلا هب ربحأف «كلذب التل

 .ائيسم ريصي هكر ت ول نح ةنس هب لوزنلا :ام## رمع نبا لاقو «ربخأ امك
 و هللا لوسر هلزن امإو ءةنسب سيل حطبألا لوزن :تلاق امنأ اه ةشئاع نع يور امل ؛ةنسب سيل :يعفاشلا لاقو
 ىف اذه نا نحن" :لاق التل هنأ :انلو بكف سابع نبا نع يور اذكو «ةنيدملا ىلإ هجورخل حمسأ ناك هنأل

 امض رمع نبا لاق اضيأو ءًادصق ناك هلوزن نأ ملعف «هيلع قفتم «'مهرفك ىلع شيرق تمساقت ثيح ةنانك ب
 رمعو ركب وبأو 5 هللا لوسر هب خانأ «بذك" :لاقف ةنسب سيل هنإ :لوقي ًالحر نإ :هل ليقف تنس هب لوزتلا

 ةشئاع لوقو «هدعب نم ءافلخلا لعفو ءادصق 2# هلعف نإف ءاذه نم ىوقأ ةنس يأف «هيلع قفتم "س نامثعو

 عح «ييع) .:يانلا ىلع مدقم تيئملاو «خوفرملا ضراعي الف يدم نظ سابع نبا
 رخخآ فاوطو عادولا فاوط اضيأ ىمسيو ءردصلا فاوط يمس كلذلف ةغل عوحرلا وهو هلحأل يأ ] :ردصلل

 = هتقو لوأو «نطولا ىلإ عوحرلا هنأ :دايز نباو فسوي يبأ نعو «جحلا لاعفأ نع عوجرلا يأ [(ع) .تيبلاب دهعلا



 ردصلا فاوط ۷1 جحلا باتك

 مزتلملا مزتلاو مزمز نم برشا مث ؛ةكم لهأ ىلع الإ باو وهو «طاوشأ ةعبس

 مزمز برش دعب فاوطلا نم تغرف اذإ 7 رباصلا فاولع يآ

 بحو فطي ملو رفن ولو «رفسلا ةدارإ دنع هعاقيإ بحتسيو «هل رحآ الو رفسلا مزع ىلع ناك اذإ ةرايزلا فاوط دعب =
 دقر مث بصح اب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىلص الع هنأل ؛"طاوشأ ةعبس" :هلوقو «تاقيملا زواجي مل ام دوعلا هيلع

 فاوط فالخب ةقدصلا همزلي لقألا كرتبو ءاهرثكأ هنم نكرلاو «يراحخبلا هاور «هب فاطف تيبلا ىلإ بكر مث ةدقر
 (حتف «ئيع) .هنع هب عجريو تيبلا هب عدوي هنأل ؛عادولا فاوط ىمسيو «هلقأ كرتب ةقارإلا بحت ثيح ؛نكرلا

 رخآ نوكي ىح دحأ رفني ال" :8ع لاقف «هجو لكل نوفرصني سانلا ناك :امّيُّذ سابع نبا لوقل :بجاو وهو
 امل ابجاو ناك ول هنأل ؛بحاوب سيل :يعفاشلا لاقو «هيلع قفتم "ضئاحلا ةأرملا نع ففح هنأ الإ «تيبلاب هدهع

 «قرافملا نأش نم عيدوتلا نأل ؛مهيلع بجي الف نوردصي ال ةكم لهأ نإ :انلق ءضئاحلا نعو يكملا نع طقس

 مهيلع بجي ال يأ "ةكم لهأ ىلع الإ" :هلوقو «ةلالد صنلا اهلوانتيف ءاهتلزنمب ءاسفنلاو «صنلاب ةانثتسم ضئاحلاو

 ناك نمو «جورخلا هل ادب مث اراد ةكم ذختا نمو مهتلزنم مهنأل ؛تاقيملا نود ام لهأ مهيف لحديو «بدني لب
 هذه بقع نيتعكر يلصيو ءردصلا فاوط اذكف «مودقلا فاوط ءالؤه سيل هنأل ؛قافآلا لهأ نم أرمتعم

 (حتف) .راركتلا ةيعورشم مدعل ؛لمري الو ىعسي الو «فاوطلا
 هسفنب يقتسي نأ :برشلا ةيفيكو «مزمزب ءادتبالا حصألاو ؟مزمزب وأ مزتلملاب أدبي له هنأ يف اوفلتحاو :برشا مت

 .ههجوو هسأر هب حسكو «تيبلا ىلإ رظنيو «ةرم لك يف هرصب عفريو «تارم سفنتيو علضتيو «ةلبقلا لبقتسم برشيو
 ليبقت الو هسفنب ءاقستسالا ركذي مل فنصملاو «ملسم هاور «"مقس ءافشو معط ماعط اإ ةكرابم اإ :8ِلع لاقو

 ل كع هلعف نم كلذ نم ءيش تبثي مل هنإ :ليق امل ؛ىرقهقلا عوحر الو ةبتعلا

 نورشعو عبرأ يه يلا عارذلاب عرذأ ةعبرأ اهسأر ضرعو ءاعارذ نوتسو عست اهقمع مزمزلاو .نافيعض ناثيدح
 .دمحأ ههركو «كلامو يعفاشلا لاق هبو «هركي ال مزمز ءام لاستغالاو ؤضوتلا مث ءاهءام ةرثكل امي تيم ءاعبصإ

 (ع٬ط) .رسيت نإ كدسج ىلع هنم اباص تارم هيف اسفنتم هنم اعلضتم امئاق البقتسم هئام يأ :مزمز

 يأ [(ع«.ط) .ايكاب هب هردصو ههجو قزلي نأ مازتلالاو ء«دوسألا رجحلاو بابلا نيب ام وه] :مرتلملا مزتلاو

 لغات تبع ةييرق تناك نإ ةعاس يأ "رافسالاب تبقتو" :هلوقو «ةحتشم األ ءاضيأ ةينعلا :ليقو اياب ةغاس

 .جحلا لاعفأ مت انه ىلإو «نيتمئاق رادحلا ىلع نيتطوسبم كسأر ىلع كيدي عض الإو

 نإ مث "يعافش هل تبجو يربق راز نم" اهكِلع هلوقل ؛بحاولا نم ةبيرق تابودنملا لضفأ الع هربق ةرايز :ليمكت

 دجسملا ةرايز يوني :ليقو «ربقلا ةرايزل ةينلا ديرحت ةرايزلا يف ىلوألاو «ريختي الإ و اهيلع همدق اضرف هيلع جحلا ناك
 ريق اض وش تارازملاو دهاشملا تأيف «ةنيدملا لهأ ةربقم دقرغلا عيقب ىلإ جرخي نأ الع هترايز دعب بحتسيو اا

 رقابلا دمحم هنباو نيدباعلا نيزو ام يلع نب نسحلا هعم اهيفو «ههض سابعلا ةبق عيقبلا ف روزيو هذ ةزمح ءادهشلا ديس

 - اع يبلا جاوزأ نم ةعامجو الع يبلا نب ميهاربإ ةبقو ف نامثع نينمؤملا ريمأ ةبق روزيو «قداصلا رفعح هنباو



 اهريغو فوقولا لئاسم ۷1 جحلا باتک

 .رادجلاب قصتلاو راتسألاب ى ثبشت شنو
 كدح قصلا يأ

 ةعاس ةفرعب فقو نمو ,مودقلا فاوط هنع طقس ةفرعب فقوو ةكم لحدي ج نم
 تاقيملا نم همارحإ دعب جيجحلا عم

 هيلو نم DES Eee امئان وأ الهاج ولو هّجح مت دقف رحنلا رجف ىلإ لاوزلا نم

 تافرع امنأ فقاولا ناك داسفلا نع نمأ يأ رحنلا موي يأ

 دحأ ءادهش روزي نأ بحتسيو «عيقبلاب اهي ةمطاف دجسم يف يلصيو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثكو ةيفص هتمعو =

 مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالس «رادلا ىقع معنف متربص امي مكيلع مالس :لوقيو «سيمخلا موي

 (حتف) . جء هنع درو اذك تبسلا موي ءابق دجسم أي نأ بحتسيو «صالحإلا ةروسو يسركلا ةيآ أرقيو «نوقحال

 رادج يأ :رادجلاب (ع) .ميسج بطح يف هئثيغتسي هالوم بوث فرطب قلعتملاك ةبعكلا راتسأ يأ :راتسألاب

 (ط) .دجسملا نم جرخت يح اعرضتم هقارف ىلع ارسحتم ايكابتم ىرقهقلا عجرا مث «تنكمت نإ تيبلا

 ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .اهديلقتو ندبلا لاوحأو ءاسنلا لاوحأو فوقولاب قلعتت لئاسم نايب يف :لصف

 ؛هب ديق [(ع) .دجسملا ةيحت نع يعي ضرفلاك هنع غي ةرايزلا فاوط نأل ؛هيلع ءيش الو] :مودقلا فاوط

 امك ًاضيأ اهؤاضقو اهضفرل مد همزليف «هترمعل اضفار ريصي هنإف ةفرعب فقوو ةكم لحدي مل اذإ نراقلا نأل
 (حتف) .هنع نبغي ةرايزلا فاوطو ةنس هنأ :هطوقس هجوو «نارقلا رحآ يف قأيس

 نيب ام راهنلا وأ ليللا نم ةعاس ةفرعب فقو نم يأ [(ع) .ةفرع موي سمش لاوز نم يأ ] :لاوزلا نم ةعاس
 دنع لمحا وهو «نامزلا نم ريسيلا وهو ةينامزلا ةعاسلاب دارملاو «رحنلا موي رجف ىلإ ةفرع موي نم سمشلا لاوز

 ىلإ هرارمتسا نأل ؛داسفلا نم نمألا مامتلاب دارملا "هجح متدقف" :هلوقو «ةيموجنلا ةعاسلا ال ءاهقفلا قالطإ

 :هلوق نع فنصملا لدع امنإو «ةرايزلا فاوط وهو يناثلا نكرلا هيلع يقب دق هنألو مد هكر تب بجي بحاو بورغلا

 مت دقف راف وأ ليل نم ةعاس ةفرعب فقو نمف «ةفرع جحلا" :التفع هلوقب ءادتقالل "مت دقف" :هلوق ىلإ ' 'حص دقف"

 ةفرعب فقو ع يبلا نأل ؛لاوزلا دعب اندنع تقولا لوأف «يذمرتلا هحّحصو «هريغو دواد وبأ هانعم. هاور «"هجح

 ,"جحلا هتاف ليلب ةفرع هتاف نمو «جحلا كردأ دقف ليلب ةفرع كردأ نم" :لاقو «لعفلاب هتقو لوأ نيبف «لاوزلا دعب

 ءاهيلإ فاضي همامتب مويلا نأل ؛سمشلا عولط وأ رجفلا عولط دعب هتقو لوأ :كلام لاقو «لوقلاب تقولا رخآ نيب

 (صلختسم «ييع) .انيور ام هيلع ةجحلاو ءليللا نم ءزجو مويلا يف فقي نأ الإ ئزجي مل :اضيأ لاقو
 نكي مل وأ ةفرعب املاع نوكي نأ نيب لصفي مل لإ "فقو نمف ءةفرعلا جحلا" ثيدح يف نأل :خإ ًالهاج ولو
 ابلاط وأ عبس وأ ودع نم ابراه فاط ول هنإف «فاوطلاب لكشم اذه :تلق نإف ء«طقف ةفرع يف لوصحلا طرتشيف

 - فوقولا :تلق ؟ضرف امهالكو «ةفرع هنوكب لهجلا عم متزجأ فيكف «ةينلا مدعل ؛فاوطلا نع هرجي مل هل ًاميرغ



 اهريغو فوقولا لئاسم ۷۴ جحلا باتك

 فشكت اأ ريغ لجرلاك ةأرملاو «حص هئامعغإب هقيفر هنع لهأ ولو هيلع ىمغم وأ

 لكشملا ىثتخلاو هومن وأ هئامغإ ببسب يأ هريغ وأ صخش هرمأ ريغب مرحأ يأ

 رصقتو «قلحت الو نيليملا نيب ىعست الو لمرت الو ارهح يبت الو اهسأر ال ءاههجو
 اهقح يف ةلثم هنأل لورم ال يأ حبطضت الو فاوطلا يف ةروع امتوص نأل هيف اهمارحإ نأل

 هنكر يف اهطارتشا نع غي ةدابعلا كلت لصأ يف ةينلا دوحوف «هب لفنتي ال اذهلف ؛هسفنب ةلقتسم ةدابعب سيل =

 ةهجلا نيعت طرتشي الف «ةينلا لصأ هيف طرتشاف «هب لفنتي اذهو ؛ةدوصقم ةدابع فاوطلاو ءةالصلا ناكر أ يف امك

 ١514/١[ :قئاقحلا زمر] .ناضمر موص يف امك

 (ط) .ءاسفن وأ اضئاح وأ ابنج وأ ًاثدحم وأ ناركس وأ ًانونحب وأ ًاعرسم امي ارام وأ :هيلع ىمغم وأ

 هيلإ قيفرلا مارحإ لاقتنال ؛كلذب ًامرحم هيلع ىمغملا ريصيف «ئبيو هنع يوني نأ لالهإلا نعم :خلإ لهأ ولو
 «ةلاصأ هسفن نع مرحأ اذإ هنأ :لصاحلاو «رازإلا هسبليو هدرجي نأ هانعم سيلو «"هسفن نع مرحي نأ هل" ليلدب

 دنع ةلالد ًانذإ نوكت له ةقفارملا نأ ىلع ءانب حصي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع مارحإلا اذه حص ةباين قيفرلا نعو

 .مارحإلا ىلإ ىدعتت الف «ريغ ال رفسلا رومأل دارت امنإ ةقفارملا ذإ ؛ال :نابحاصلا لاق ؟ال وأ هنع زجعلا

 ؛مارحإلا الإ رفسلا اذهب دوصقملا سيلو «هرفس يف هنع زجعي اميف مهنم لك ةناعتسا ةقفرلا دقع نأل ؛معن :مامإلا لاقو

 «ةفينح يبأ دنع حص «هقيفر هنع مرحأو مارحإلا لبق هيلع يمغأف جحلل جرح لحجر :ةلأسملا ةروصو ءاهمهأ وه ذإ

 ةتباث ةبانتسالا نأ :هلو ءدجوي ملو هبئان لعف وأ هلعفب الإ طقسي الف طرش مارحإلا نأ :امهل ءامهدنع حصي ملو

 مرحأف مان وأ هيلع يمغأ اذإ هنع مرحي نأب هريغ رمأ ول امأ «ةياقسلا ءام برشك اصن تباثلاك راصف «ةلالد

 (حتف ءئيع) .حص جحلا لاعفأب ىتأو هبتنا وأ قافأ اذإ ىح ًاعامجإ حصيف هنع رومأملا

 زاج هئامغإ دنع هنع مرحأف هزجع دنع هنع مرحي نأب هرمأ ولو «زوج ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع هنع هلالهإ :حص

 (ع) .صوصخلا ليلد مقي مل ام رماوألا مومعل جحلا لاعفأ عيمج يف :لجّرلاك (ع) .ًاعامجإ

 ةأرملا نأل ؛ىلوأ ناكل هيلع رصتقاو "اهسأر فشكت ال نأ ريغ" :فنصملا لاق ول :اههجو فشكت اأ ريغ

 فا انيش اهساررناغا لدحت نأ حسو يدنا الب الوطن هك د ناكف هنعولا تک قب لا قلاع ال

 (حتف) .هقوف لدسيو هجولا ىلع عضوت ةبقلاك اداوعأ كلذل اولعح دقو
 (ع) .ةروعلا رتسب لخم هنأل نيرضحألا :نيليملا (ط) .ةروع اهنأل ؛اهسأر فشكت ال يأ :اهسأر ال

 هيف ؟ال مأ لجرلاك عبرلاب ردقم ريصقتلا لهو «"ريصقتلا ءاسنلا ىلع امنإ «قلحلا ءاسنلا ىلع سيل" :اكتفع هلوقل :رصقتو

 نارفعز وأ سروب غوبصم ريغ نيزافقلاو نيفخلاو ليوارسلاو صيمقلا نم امل ادب امو "طيخملا سبلت" :هلوقو «فالح

 كرتت اهنأ دازيو «مارحإلا يف كلذ نع ةعونمم يهو ؛عامجلا يعاود نم وهو «نيزت اذه نأل ؛اليسغ نوكي نأ الإ

 اهنأل ؛ماحزلا يف رجحلا برقت ال اهنأ دازي اذكو «سافنلاو ضيحلا رذعب رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط رخؤتو ردصلا

 (حتف) .ديعب نم هلبقتست لب لاجرلا ةسامم نم ةعونمم



 اهريغو فوقولا لئاسم ؟/ 4 جحلا باتك

 ديري اهعم هحوتو هوحنو ٍديص ءازج وأ رذن وأ عوطت ةندب دلق نمو ,طيخملا سبلتو
 ةندبلا يأ وه نارقلا ندبو ةعتملا ندبك دلق وأ يأ رذن ةندب دلق وأ يأ

 RES ,ةعتملا ةندب يف الإ اهقحلي ىتح ال هحوت مث ءاحمي ثعب نإف ,مرحأ دقف جحلا
 امرحم ريصي ال يأ وه يأ ةيلاح ةلمج

 قنع ىلع قلعي نأ ديلقتلا] :عوطت ةندب دّلق عر .اهتروع فشك طيحملا ريغ سبل يف نأل :طيخملا سبلتو
 ؛ةيبلتلا ماقم موقي امل نايب [(ع) .يده هنأ ىلع ةمالع نوكي امم رجش ءاحل وأ ةدازم ةورع وأ لعن ةعطق ةندبلا

 اهداف ةندي, ى ةعاج ك رفا اإ و ىدا ديلق صاح وهو ةوضنلل ةباخالا راهطإ ةا نهرا نأ

 مارحإ يف وأ مرحلا يف هلتق يأ "ديص ءازج وأ" :هلوقو ءاهعم اوراسو ةيقبلا رمأب كلذ ناك نإ نيمرحم اوراص مهدحأ

 «ةكم ىلإ اهقاسو اهدلقف «ىرحأ ةنس يف ةندب اه ىرتشاف «هتميق تبجوو اديص مرحم وأ مرحلا يف لتق نأب قباس

 ول هنأ دافأف حلا ةدارإو ءهحوتلاو «ديلقتلا :يهو لبق نم تركذ يلا ثالثلا دويقلا نايتإب يأ "مرحأ دقف" :هلوقو

 رمع نبا لوق :انلو «سايقلا وهو ةيبلتلاب الإ امرحم ريصي ال :لوق يف يعفاشلا لاقو ءامرحم نوكي ال اهنم دحاو دقف

 (حتف «ئيع) .ةيبلتلا عم يف ديلقتلا دعب هقوس نأل ؛هقاس ام ىلع لومحم وهو «"مرحأ دقف هيده لحرلا دلق اذإ" :مكض

 (ط) .ديلقتلا دعب ةندبلاب يأ :اه ثعب (صلختسم) ."مرحأ دقف ةندب هلق :الكلع هلوقل ؛ًامرحم راض: يأ :مرحأ دقف

 نم اهقاس ول امك امرحم ريصيف جح لا صئاصحخ نم وه لمعب هتين تنرتقا دقف اهكردأ اذإ هنأل] :اهقحلي ىتح

 ريصي ال ةينلا درجمبو «ةينلا درج الإ هنم دجوي مل هجوتلا دنع هقوسي يده هيدي نيب نكي مل اذإ هنأل [(ع) .ءادتبالا

 يف لاق كلذ دعب قوحلل رثأ الو «تاقيملا نم ةيبلتلاب مارحإلا همزل اهقحلي ملو تاقيملا ىلإ لصو ولو ءامرحم
 نم مهنمو ءامرحم راص اهدلق اذإ لوقي نم مهنم :لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف ةباحصلا فلتخا :"طوسبملا'

 كلذ نم نقيتملاب انذحأف ءامرحم راص اهقاسو اهكردأ اذإ :لوقي نم مهنمو ءًامرحم راص اهرثأ يف هجوت اذإ :لوقي

 .امرحم راص اهقاسو اهكردأ اذإ :انلقو

 نأ لبق مارحإلا ىون اذإ هجوت نيح امرحم ريصي هنإف "اهقحلي يح" هلوق نم ءانثتسا "ةعتملا ةندب يف الإ" :هلوقو

 هجوتلا تقو يدهلا قوس مدع دنع نأل ؛اهقوسي وأ اهكردي يح امرحم ريصي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا اهقحلي

 جحلا كسانم نم اكسن ءادتبالا نم عورشم يدهلا اذه نأ :ناسحتسالا هجوو «ةينلا درحم الإ هنم دحوي مل

 نوكي نأ يغبنيو «ةكمب هل صاصتخا ال هريغو نيكسن ءادأ نيب عمجلل ًاركش بجيو ةكمب صتخي هنأل ؛اعضو
 ةندب يف هنأ وهو هركذ نم دبال رخآ ديق انههو «نآرقلا يف هركذل لوألا ىلع رصتقا امنإو كلذك نارقلا يده

 ام ًامرحم ريصي ال جحلا رهشأ ريغ يف الصح نإف «جحلا رهشأ يف الصح اذإ هحوتلاو ديلقتلاب ًامرحم ريصي امنإ ةعتمل

 (صلختسم ؛حتف) .هب دتعم ريغ جحلا رهشأ لبق عتمتلا نأل ؛هعم رسيو يدها كردي م
 (ط) .اهقحلي نأ لبق مارحإلا ىون نإ هجوتلاب امرحم ريصي هنإف :ةعتملا ةندب



 اهريغو فوقولا لئاسم Vo جلا باتک

 ف ك ط
 .رقبلاو لبإلا نم ندبلاو ءامرحم نكي م ةاش دلق وأ اهرعشأ وأ اهللح نإف
 دع اة ىلع عضو أ
 (ع«ط) .يده اأ ملعيل حرجب اهامدأ يأ نعألا اهبناج نم يدهلا مانس يق نعطلا وهو «راعشإلا نم :اهرعشأ وأ

 عقذل نوكي دق هنأ الإ هيلإ بدن نإو ليلحتلا ذإ ؛جحلا صئاصح نم سيل كلذ نم اعيش نأل :امرحم نكي م
 ناك نإو :امهدنعو ءكسنلا نم نوكي الف ,حرجلاب ءامدإلا يأ مامإلا دنع هوركم راعشإلاو «دربلاو رحلاك ىذألا

 .نآرقلا يف هركذل ليلجتلا نم بحأ ديلقتلاو ءداتعم ريغ ةنسب سيل ةاشلا ديلقتو «ةحلاعملل لعفي دق هنأ الإ انسح

 ١ (صلختسم «حتف)

 نإ :كلام لاقو ءال وأ لبإلا نم زجع ءاوس ءاقلطم رقبلاو لبإلا نم اندنع يهو «ةندب عمج ءابلا مضب :ثدبلاو

 ةعاسلا يف ةعمجلا موي حار نم" :##ء هلوق رهاظب ةصاخ لبإلا نم :يعفاشلا لاقو ءرقبلا نمف لبإلا نم زجع
 صيصختلا نأب بيجأو ءامهنيب رياغتلا ديفي هنإف "ةرقب برق امنأكف ةيناثلا يف حار نمو «ةندب برق امنأكف ىلوألا

 (لاكيمو َليِرْبِحَو ِهِلْسُرَو هتكئالَمَو لب اَوُدَع ناک ْنَمإ» :ىلاعت هلوقك «ماعلا تحت لوحدلا عنمب ال صاخخ مساب
 ,"ندبلا نم الإ يه لهو" :لاقف ؟ةرقبلاو :ليقف «"ةعبس نع ةندبلا رحنن انك" رباح ثيدح :انلو «(۹۸:ةرقبلا)

 (حتف ؛ئييع) .ةغللا لهأ رثكأ لوق وهو يوونلا لاق ء«ةكم ىلإ ىدمت ةرقب وأ ةقان ةندبلا نإ :ليلخلا لاقو



 نارقلا باب ۲۷٦ ا

 نارقلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 :قئاقحلا زمر) .ةرمعلاو جحلا نيب عماجلا نراقلاو ءامهنيب تعمج اذإ نيئيش نيب تنرق نم ردصم وه] :نارقلا باب
 باب نم باتك لثم نارقلا مسالاو «مارحإلا يف امهنيب عمج اذإ ةرمعلاو جحلا نيب نرق ءردصم 0/0١

 نم جحلاب مرحي نأ وهو :جحلاب درفم :ةعبرأ عاونأ نومرحلاو ءنراق وهو "برض" باب نم ةغل يلو ؛ارصن"
 ىونو هناسلب هركذي مل وأ هبلقب دصقو ةيبلتلا دنع هناسلب جحلا ركذو ءاهلبق وأ جحلا رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا

 .طرش مارحإلاو «ةرايزلا فاوطو ةفرعب فوقولا «نائيش هيف نكرلاو ءرم امك جحلا لاعفأب يتأيو «هبلقب
 ةيبلتلا دنع هناسلب ةرمعلا ركذ ءاهلبق وأ جحلا رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا نم ام مرحي نأ وهو :ةرمعلاب درفمو

 جح وأ كلذ هماع يف جحي ملو ءاهيف وأ جحلا رهشأ لبق امه فاطو «هبلقب ىونو هناسلب ركذي مل وأ هبلقب دصقو
 .الالح هلهأ ىلإ عحري نأب احيحص اماملإ امهنيب هلهأب ملأ نكل هيف
 ءاهانكر نايقابلاو «جورخلا طرش رحآلاو ءءادألا طرش لوألا «قلحلاو يعسلاو فاوطلاو مارحإلا :ةعبرأ اهاعفأو

 دنع هناسلب ةرمعلاو جحلا ركذي ءاهلبق وأ جحلا رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا نم مارحإلا يف امهنيب عمجي نأ وهو :نراقو

 رهشأ يف هلبق وأ تاقيملا نم ةرمعلاب مرحي نأ وهو :عتمتمو «بلقلاب يونيو ناسللاب 0007 امهدصقيو ةيبلتلا

 كلذ هماع نم جحيو «جحلل مرحيو للحتيو «جحلا رهشأ يف هفاوط رثكأ نوكي وأ جحلا رهشأ يف رمتعيو 0
 (حتف ,نيكسم) .احيحص اماملإ هلهأب ملي نأ

 ةيبلتلاب ةدايز دارفإلا يف نأل ؛لضفأ دارفإلا :يعفاشلا لاقو [(ع.ط) .همدق اذلو دارفإلاو عتمتلا نم] 00

 ءامهنيب عمجلا نم لضفأ امهنم لك دارفإف «ةرمعلاو جحلا نم لكل مارحإلاب الإ نوكي ال اذهو «قلحلاو رفسلاو

 ّحَحْلا اوُمَتَأَو :ىلاعت هلوق انلو ءاضيأ ةفينح يبأ نع ةياور وهو "ةعزع دارفإلاو ةصحخر نارقلا" :لاق لع هنألو

 هد سنأ ثيدحو «نارقلا وهو ةباحصلا هرّسف اذك ,هلهأ ةريود نم امم مرحي نأ امهمامتإو (٠۹٠:ةرقبار ل ةَرْمُعْلاَو
 .ملسمو يراحخبلا هاور افيو نع فبل اجه ريف مولا :لوقي هلي هللا لوسر تعم :لاق هنأ

 يدهلا تقس ىإ" :لاقف :"كلالهإب ُتللهأ" :تلق ؟”تللهأ فيك" :لاقف 5 يبلا تيتأ :لاق م يلع نعو
 نيتدابعلا نيب اعمج هيف نألو 007 جحلاو ةرمعلاب اولهأ !دمحم لآ اي" :اكتلع لاقو «يئاسنلاو دواد وبأ هاور «"تنرقو

 ىلع نراقلا ديزي نأ نكميف ةروصحم ريغ ةيبلتلاو «ليللا ةالص عم هللا ليبس يف ةسارحلاو فاكتعالاو موصلا هبشأف
 :ةيلهاحلا لهأ لوق يفن "ةصحر نارقلا" :اكتلع هلوقو «ححري الف ةدابعلا نع جورح قلحلاو «دوصقم ريغ رفسلاو «درفملا

 ًاضيأو ١50/١[ :قئاقحلا زمر] .ةصحر راص ةرمعلا رفس طوقسب دارملا وأ ءروجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا نإ
 - ؛لضفأ عتمتلا :كلام لاقو «درفملاو عتمتملا فالخب ءامهمارحإ دادتما هيفو ؛مدلا ةقارإ وهو «كسن ةدايز نارقلا يف
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 ةرمعلاو ّجحلا ُديرأ نإ مهّللا :لوقيو «تاقيملا نم جحلاو ةرمُعلاب لهي نأ وهو دارفإلا م
 مارخالا يعكر هع لالا وه لهوا داعب 7 مرج يأ تم يأ كازتلا يأ <

 نيفاوط امه فاط نإف ءرم امك جحي مث ءاف ىعسيو فوطيو «ئم امهلبقتو يل امهرّسيف
 جحلاو ةرمعلل يأ جحلا لاعفأب ينأي يأ ةرمعلل يأ

EU ONGركذ الو :(97١1:ةرقبلا) 4(ّجَحلا ىلإ ةَرْمُعْلاِب َعّتَمَت نمف ہم اف  

 اواو :ىلاعت هلوق يف انركذ امك امهنم غرفي نأ ىلإ ةمادتساو مارحإلل ًاليجعت نارقلا يف نأ :انلو «نارقلل

 دارفإلا نم لضفأ نارقلا ناك امل :ليق نإف .ىلوأ نارقلا ناكف «عتمتلا كلذك الو (٠۹٠:ةرقبلار 4ّ َةَرمْعْلاَو حلا

 (حتف «صلحختسم) .دارفإلا ىلع ةفوقوم عمجلا وهو نارقلا ةفرعم :انلق ؟نايبلا يف مدقي نأ هقح نم ناك

 مث ءًلوأ ةرمعلاب مرحي نأب ًامكح وأ ةقيقح :جحلاو ةرمعلاب لهي (ط) .ةرمعلاب دارفإلا نم لضفأ جحلاب :دارفإلا
 مودقلل فوطي نأ لبق جحلا ىلع ةرمعلا مارحإ لحدي نأب هسكعو «طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فوطي نأ لبق جحلاب

 ةمدقم اهنأل ؛ةرمعلا مارحإ ىلع جحلا مارحإ مدقت ةءاسإلا هجوو ءركش مد ال ريج مد يأ مد همزلو ءءاسأ نإو

 خسن يف عقو امك ريسيتلا ءاعد يف مدقت اذكو ءاعم اممب مرحأ اذإ ركذلاب ةرمعلا مدقت اذهلو ءامارحإ اذكف ًالعف

 اوُمَتََوإ» :ىلاعت هلوقب اكربت جحلا مدقتب "ةرمعلاو جحلا ديرأ" نعملا ةخسن يف نكل ؛"جحلاو ةرمعلا ديرأ" حورشلا

 (حتف) .(97١:ةرقبلا) كهل ةَرْمْعْلاَو حلا

 افصلا نيب ىعسيو «ىلوألا ةثالثلا يف لمري طاوشأ ةعبس فوطيف «ةرمعلا فاوطب أدبي ةكم لحد اذإ يأ :فوطيو

 لوألا هفاوطف ءاه ىعسو هتجحلا ًالوأ فاط ولف «بحاو جحلا ىلع ةرمعلا ميدقتو «ةرمعلا لاعفأ هذهو «ةورملاو

 دنعو ءامهدنع مدلا بحوي ال كسانملا يف ريخأتلاو مدقتلا نأل ؛مد همزلي الو ءوغل هتينو «ةرمعلل نوكي هيعسو

 «نامد هيلعف قلح مث هترمعل نراق فاط ولو «ىلوأ هميدقتف مدلا بحوي ال هكر تو «ةنس ةيحتلا فاوط :ةفينح يبأ

 عقر نلكاب ردع نس لكالو
 «درفملا باب يف يأ ] :رم امك (ط) .يدهلا قسي مل يذلا عتمتملا فالخب «قلحي الو الوأ ةرمعلل يأ :اف ىعسيو

 «نايعسو نافاوط نراقلل :اندنعف ءءاش نإ هدعب ىعسيو مودقلا فاوطب أدبيف [(عءط) .بحاو بيترتلا اذهو

 ايعس ىعسيو ءادحاو افاوط فوطي نراقلا :يعفاشلاو كلام لاقو «يعسلا اذكهو «جحلل فاوطو ةرمعلل فاوط

 هاور «"دحاو يعسو دحاو فاوط هأزحأ ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم" :لاق هنأ فيض مع درا هع قوا

 :لاقو «نييعس ىعسو نيفاوط اممم فاطف «ةرمعلاو جحلا نيب عمج هنأ ام رمع نبا نع درو ام :انلو «يدذمرتلا

 نكي مل لعفي مل نمف ؛عمجلا وه نارقلا نألو ؛نيطق رادلا هاور «"تعنص امك عنصي 5 هللا لوسر تيأر اذكه"

 ةياور تحّجرت نكل «تفلتحا دق ام رمع نبا نع ةياورلاو «موصلاو ةالصلاك ةدابعلا يف لحادت ال هنألو ؛ًاعماج

 اهيف حرصي مل ذإ ؛يذمرتلا ةياور فالخب لإ "هللا لوسر تيأر" :هلوقب هحيرصتو امد رمع نبا لعفب يطق رادلا

 (حتف) .8ت3ء هيلإ عفرلا ديفي ام

 (ط) .ةرمعلا يعس امهنيب للختي نأ ريغ نم نييلاوتم :نيفاوط
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 و ءاهعبس وأ ةندب وأ ةاش حبذ رحنلا موي ىمر اذإو .ءاسأو زاج نييعس ىعسو

 ةندبلا رقبلاو لبإلا نم ةبقعلا ةرمج

 ةيحتلا فاوط ميدقتو ةرمعلا يعس ريخأتب :ءاسأو ١55/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قحتسملا وه ام. ىتأ هنأل :زاج

 يف حبذلا عقي نأ طرشب قلحلا لبق ًابوحو يأ :ةاش حبذ ١15/١[ :قئاقحلا زمر] .ءيش كلذب همزلي الو «هيلع

 هنأ ريغ بيترتلا بوحول ؛زوحي ال يمرلا لبق حبذلاو «مامإلا دنع مد همزل حبذلا لبق قلح نإف ءرحنلا مايأ نم موي
 ءاعإ "اهعبس وأ" :هلوقو «هنم لكأيف اركش نارقلا مد اذهو «بجي هدنعو ءامهدنع بيترتلا سكعب مدلا همزاي ال

 لوق :انلو ءدحاو نع الإ ةندبلا ئرجت ال :كلام لاقو «ةعبس اهيف كرتشي نأ نكي رقبلاو لبإلا نم ةندبلا نأ ىلإ
 «ملسمو يراخبلا هاور «"ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ريعبلا انرحنف 25 هللا لوسر عم انججح" هد رباح
 نم ةميق رثكأ ةرقبلا نم ةصح تناك اذإ اميف ةاشلا نم لضفأ ةرقبلا يف كارتشالاو «ةرقبلا نم لضفأ روزحلاو

 ءزجي مل ةبرقلا نود محللا مهدحأ دارأ ول يح ءاهتهح تفلتحا نإو ةبرقلل لكلا ةدارإب ةديقم ةلأسملاو «ةاشلا

 (حتف «ئيع) . .ركشلا مد فالخب «ةندبلا عبس هيف يفكي ال اريج بجو مد لكو

 .زجي م يمرلا لبق حبذ ولو «نيكسنلا ءادأل قفو ثيح ىلاعت هللا معنأ امل ؛اركش بحاو وهو نارقلا مد اذهو :ةاش

 .يدهلا نع زحاعلا ريقفلا يأ :هنع زجاعلا (ط) .ةعبسل تحبذ نأب ةندبلا عبس ىطعأ يأ :اهعبس (نيكسم «ط

 ماص هحبذي ام دقف وأ هرقفل حبذلا نع زجع اذإ ريقفلا يأ [(ط) .ةقرفتم ولو جحلا يف مايأ ةثالث يأ | 7

 هذه موص يف لصألاو ءلضفألا وهو «ةفرع موي مايأ ةثالث رخآ نوكي ثيحب غرف اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث

 :(57١:ةرقبلا) 4ةَلِماَك ٌةَرَشَع كلي ْمُتْغَحَر اإ ٍةَعِبَسَو ٍّجَحْلا يف مايا ةا ماَيِصْف ذج مل نمف :ىلاعت هلوق ةرشعلا مايألا

 ردقي نأ ءاحر هتقو رحآ ىلإ هريخأت بحتسي مدلا نع لدب موصلا نأل ؛ةفرع موي اهرخآ نوكي نأ طرش امنإو
 عتمتلا يف تدرو نإو ةيآلا هذهو «صنلا قالطإل هأزجأ كلذ لبق ماص نإف «ةيلضفألا نايب اذهو «لصألا ىلع
 .عتمتلاك نيكسنلا ءادأب قفرت هنأل ؛هلثم نارقلاف

 «مايأ ةرشع عومجملا نأ ملع ( ةرقبلا) معج ر اذإ | ٍةَعِبَسَو ّجَحْلا يف ما نالت ُماَيِصفلم :ىلاعت لاق اذإ :ليق نإف

 ةعبسلاو ةثالثلا ركذ ىلع رصتقا ولف "و أ" نعم. لمعتست دق واولا :انلق ؟ ةلماك ٌةَرَشَع كلل :هلوق يف ةدئاف يأف

 يف ناك :ليقو ءاهلك بحاولا نأب امالعإ كَةَلِماَك ٌةَرَشَع كلتا :لاقف .ةعبسلاو ةثالثلا نيب ريخ هنأ مهوتم مهوت اعر

 اذه نم ةيآلاف ءاهيلإ همهف عرسيل اهعمج ةقرفتم دادعأب هبحاص ًابطاخ لجرلا ناك اذإو «باسحلاب ةفرعم ةلق برعلا

 ةلصتم ةكمب ةعبسلا هذه ماص ناك نإو يأ ةلصتم "ةكع ولو" :هلوق يف "ول"و ءءارعشلا لاوقأ يف ريثك وهو «ليبقلا
 اذِإ كو :ىلاعت هلوقب دارملا نإ :لوقي وه ءاهيف ةماقإلا يوني نأ الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءزوجي هنإف

 ببس غارفلاو «جحلا لاعفأ نع متغرف نعم. «ةُتعَحَرِإ :لوقن نحنو «عوحرلا ةقيقح (197:ةرقبلا) متعَحَر
 طرشو «جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مارحإلا دعب موصلا تقو لوأ نأ ملعاو .ببسلا ىلع ببسملا قلطأف ؛عوحرلا
 = هببس دقعني ال مارحإلا لبقو «صنلاب طرش اعتمتم هنوك نأل ؛جحلا رهشأ يف نوكي نأو «مارحإلا دوجو هزاوج
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 إو .مدلا نيعت رحتلا موي ىلإ مصي مل نإف کم روا اعيش ,ةفرع موي اهرخآ

 يدها يأ يف ةثالثلا و زجاعلا يأ ق جحلا لاعفأ نم ةثالثلا مايألا

 .اهؤاضقو ,ةرمعلا ضفرل مويس دعب تقوو كف حدي

 ردق نأ الإ موصلا لطبو يدحلا همزل رحنلا موي لبق هدعب وأ موصلا لالخ يف يدحلا ىلع ردق ولو ءزوحي الف =
 نماثلاو ةجحلا يذ نم عباسلا مويلا موضيف ابدن :ةفرع (صلختسم حفر .ةعبسلا موص لبق قلحلا دعب هيلع

 (ط) .ةل وأ ةفاقالا ر الطب :ةكمب ولو (ط) .مايأ ةعبس اضيأ ماص يأ :ةعبسو (ع«ط) ساتلو

 ردقي م نإف يدهلا يأ [(ط) .نامد هيلعو ,للحت يدها نع زجع نإف «هدعب مايصلا زجي ملو يدها يأ ] :مدلا نيعت :

 يدهلا نأل ؛هدعب موصلا زجي ملو «موصلا كرتب هيلع مد الو «حبذلا لبق للحتلا مدو «نارقلا مد :نامد هيلعو «للحت هيلع

 وهو لصألا ىلإ مكحلا داعف «تاف دقو ةفصب فوصوم لدب ىلإ حبذلا دعب للحتلا وهو «همكح لقن دقو لصأ

 موصي :كلام لاقو «ناضمر موصك هتاوف دعب يضقيف تقؤم موص هنأل ؛مايألا هذه دعب موصي :يعفاشلا لاقو «يدمهلا

 «ايألا هذه موص نع فورعملا يهنلا :انلو «هتقو اذهو «(157:ةرقبل) جحا يف مّ ةَنالَّثإَ» :ىلاعت هلوقل ؛رحنلا مايأ يف
 ناضمر ءاضقك لماكلا هب ىدأتي الف «يهنلا ناكل صقن موصلا لدي وأ روهشم هنأل ؛هب ةيآلا صيصخت زاحف

 لادبإلاو «جحلا مايأ يف بحاولا موصلا نع الدب ناكل مايألا هذه دعب موصلا زاج ولو ءاهيف زوجي ال هنإف «تارافكلاو

 (حتف) .لصألا ىلع مدلا زاوجو ءاعرش الإ فرعت ال
 يف اهل اضفار ريصي ال ةفرعب فقي مل ولو] :ةرمعلا ضفرل (ط) .ةرمعلا فاوط رثكأب تأي ملو اهلخد وأ :ةكم
 .عورشملا فالح وهو «جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ ايناب ريصي فوقولا دعب اهادأ ول هنأل [(ط) .حيحصلا

 ؛هنع نارقلا مد طوقس ىلإ ءامإ هيفو ءرصحملاك مد هيلع بجوف فاوط ريغب اهنم للحت هنأل [/7 :قئاقحلا نييبت]
 هدنعو «ةرمعلا لاعفأب نايتإلا ىري ال هنأ هلصأ ىلع ءانب اضفار ريصي ال :يعفاشلا لاقو «نيكسنلا ءادأل قفري مل هنأل
 تضاح املف «حيحصلا وهو ةنراق وأ ةرمتعم تناك نىك ةشئاع نأ :انلو « ,جحلا فاوط يف لحدي ةرمعلا فاوط

 امك عنصتو اهترمع ضفرت نأ ب هللا لوسر اهرمأف «تافرع ىلإ تضم نح اهترمعل فطت ملو تمدق "فرس"ب
 ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .جاحلا عنصي

 ريصي :ةفينح يبأ نعو «حيحصلا يف ةفرعب فقي مل ام امل اضفار ريصي ال هجوتلا درجمم. هنأل ؛فوقولاب ديق امنإو

 هدنع رهظلا هب ضقتني هنإف ؛هلزنم يف رهظلا ىلص ام دعب ةعمجلا ىلإ يعسلاك «تافرع ىلإ هجوتلاب اه اضفار

 هنع يهنم ةعتملاو نارقلا يف هجوتلاو ءرهظلا ءادأ دعب هجوتم هجوتلاب كانه رمألا نأ :امهوق هحوو «يعسلا درج

 هنوكل ؛ةفرع ىلإ هجوتلا فالخب ءارومأم هنوكل ؛اهماقم ةعمجلا ىلإ يعسلا ميقأ اذهلف ءاقرتفاف ةرمعلا ءادأ لبق

 عورشلا نأل ؛ةرمعلا ءاضق هيلعف يأ "مد" ىلع فوطعم عوفرم "اهؤاضقو" :هلوقو «ةرمعلا ءادأ لبق هنع ايهنم

 مد هنع طقسيو ءاهيف عورشلا ققحتل ؛ةرمعلا ءاضق هيلعو يأ :اهؤاضقو (نيع «حتف) .رذنلاك مزلم اهيف
 ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .نيكسنلا ءادأل قفري مل هنأل ؛نارقلا
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 ا عتمتلا باب
 أ نايب يق يأ

 .اهنم دق ‹رصقي یل عسي اه فوطيف «تاقيملا نم ةرمعب نأ
 لح 00 0 : ةكم لحديو هلبق 31 1 عد ط

 OO PO ا N CONE ةيبلتلا و

 ءادأب قفرتلا عتمتلا [(ع) .فنصملا هركذ ام ًاعرشو «عفنلا وأ عافتنالا وهو «ةعتملا وأ عاتملا نم] :عتمتلا باب

 :نيهجو ىلع وهو «هلضف ديزمل نارقلا مدقو ؛نيكسنلاب عفنلا نعم يف امهفارتقال ؛نارقلا بقع هركذو «نيكسنلا
 مث جحلا رهشأ يف اهرثكأ وأ ةدحاولا ةرمعلا لاعفأ لعفي نأب يعليزلا هفرعو «هقوسي ال عتمتمو «يدهلا قوسي عتمتم

 نع ةرابع حيحصلاو «دسافو حيحص :نيعون ىلع ماملإلاو ءاحيحص اماملإ هلهأب ملي نأ ريغ نم كلذ هماع نم جحب

 ىلع نوكي ام دسافلاو «يدهلا قسي مل يذلا عتمتلا يف نوكي امنإ اذهو «مارحإلا ةفص ءاقب ريغ نم هنطو يف لوزنلا

 (حتف) .ًالالح هنوك ماملإلا ةحص ةرورض نم سيل دمحم دنعو «يدهلا قاس نميف نوكي امإ وهو «هفالح
 ًاعتمتم راصو تزاج اهريغ وأ هلهأ ةريود نم اهب مرحأ ول يح عتمتلل الو ةرمعلل طرشب سيل :تاقيملا نم

 نوك نم دب الو "فوطيف" :هلوقو «نارق الو عتمت اهلهأل سيل هنإف ءةكم نع زارتحالل تاقيملا ديق :ليقو
 قلحلا رخخأ ولف «يدهلا قسي مل ام رايخلا هل لب «متحج سيل غارفلا دعب قلحلا اذكو «جحلا رهشأ يف هرثكأ وأ فاوطلا

 رثكأ وأ اهيف اهءادأ لب جحلا رهشأ يف ةرمعلا مارحإ دوجو عتمتلا طرش نم سيلو ءاعتمتم ناك مب قلحو جح يح
 وأ يدمهلا قاس ءةرمعلا نم هغارف دنع لصحي للحتلا نأ ىلع ءانب ؛رمتعملا ىلع قلح ال :كلام لاقو .اهطاوشأ

 ةرمع يف تلزن (۲۷:حتفلا) «َنيِرَّصَقُمَو : كس و ور ا و لا هلک الو رفق هلو قلع رغ وا سييرا
yTمو وو  

 (ع«ط) .جحلا رهشأ يف فاوطلا رثكأ وأ طاوشأ عبس ةرمعلل يأ :اه فوطيف (صلختيسم عش

uيده هسفن عم قسي مل اذإ اذهو «ريصقتلا وأ قلحلاب اهنم لح يأ ءيش اهلاعفأ نم هيلع قبي مل هنأل  

 للحتي ال هنإف «قاس اذإ امأف ءيدحلا قوس مدع طرشب امرحم ىقبي نأ نيبو ريصقتلا وأ للحتلا نيب رييختلا يأ ءةعتملا
 قسي مل وأ يدحلا قاس ةرمعلا لاعفأ نم هغارف دنع للحتي :كلام لاقو .جحلا نم غارفلا دعب الإ ةرمعلا مارحإ نع

 دو يبلا مدق املف «جحلا ىلإ ةرمعلاب سانلا عتمت" :لاق هنأ فذ رمع نبا ثيدح :انلو «ربصقت الو قلح ريغ نم

 ىدهأ مكنم نك کي مل نمو «هجح يضقي يح هنم مرح ءيش نم لحي ال هنإف ءيده هعم ناك نم" :سانلل لاق ةكم

 نيح يأ :ةيبلتلا عطقيو ١37/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع قفتم ؛"للحتيلو رصقيلو «ةورملاو افصلابو تيبلاب فطيلف

 تويب ىأر اذإ هنع ةياور يفو «تيبلا ىلع هرصب عقو اذإ عطقي :كلام لاقو ءطوش لوأ ين دوسألا رجحلا ملتسا
 ءرجحلا ملتسا اذإ ةرمعلا يف ةيبلتلا نع كسمي ناك جلع هنأ :ف#ذ سابع نبا نع دواد وبأ هاور ام :انلو «ةكم

 (حتف) ١17/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحص ثيدح :لاقو



 دمتلا باب ۲۸۱ ك

 رم دقف زجع نإف «حيديو جججو مرحلا نم ةيورتلا موي جحلاب مرحُي مث ,فاوطلا لوأب

 حبذلا نع يأ عتمتم هنأل ابوجو

 لبق امب مرحأ ام دعب ول حصو :ةثالثلا نع ري م رمتعاف لاوش نم ةثالث ماص نإو
 ةرمعلاب يأ اهماص يأ موصلا اذه بسحي مل يأ ةرمعلل مرحأ يأ

 ES مرحأ يدها قوس دارأ نإف ترطب نأ
 عتمتملا ي

 (ط) .ةرمعلا نم غارفلا دعب ةكمي ميقيو طوش لوأ يف رجحلا ملتسا نيح :فاوطلا

 يف هنأل ؛"مرحلا نم" :هلوقو ءهطرشب سيل ةرمعلا لاعفأ نم غارفلا بقع جحلل همارحإ نأ ىلإ ءاعإ هيف :مرحب مث
 :هلوقو «ةقشملا يف ةدايزو «ريخلا ىلإ ةقباسم هيف نأل ؛لضفأ وهو ءزاج ةيورتلا موي لبق مرحأ نإو «يكملا نعم

 هنأل ؛ جاحلا هلعفي ام عيمج لعفيو «ةنسلا هذه يف جحلاب الإ اعتمتم نوكي ال هنأل ؛ةنسلا كلت يف نعي ' 'جحيو"

 ؛درفملا فالخب جحلا يف هل فاوط لوأ اذه نأل ؛هدعب ىعسيو ةرايزلا فاوط يف لمري هنأ الإ جحلل درفم ٍذئنيح

 ةكمو «لضفأ دجسملا نم هنوكو :مرحلا نم ١/ ١517[ :قئاقحلا زمر] .مودقلا فاوط بيقع ةرم ىعس هنأل

 هدعب ىعسيو «ةرايزلا فاوط يف لمريو «مودقلا فاوط الإ درفملا هلعفي ام لعفيف :جحيو (ط) .اهريغ نم لضفأ
 ةعبسو «جحلا يف مايأ ةثالث موصي نأ وهو «نارقلا باب يف همكح :رم دقف (ط) .مارحإلا دعب امهمدق نكي م نإ

 0 .جحلا لاعفأ نم غرف اذإ

 جحلا رهشأ نم مايأ ةثالث ماص نإ هنأ دارملا نأل ؛قافتا هب دييقتلا [(ط) .جحلا رهشأ نم هريغ وأ] :لاوش نم

 هنأل ؛عتمتلا موصلا اذه بوحو ببس نأل ؛"زجي مل" :هلوقو «ةرمعلاب يا ا

 قلطي مل "ةثالثلا نع" :هلوقو «ببسلا دوحو لبق هؤادأ زوحي الف «عتمتم ريغ ةلاحلا هذه يف وهو «يدهلا نع لدب

 مايأ هنا ُماَيِصْف دي ْمَل ْنَمَفل :ىلاعت هلوق يف تركذ يلا :ةثالثلا (حتف ءنيكسم) .اًلفن زوجي هنأل ؛زاوحلا مدع

 (ع) .ببسلا دوحو لبق ءادأ هنأل ؛(57١:ةرقبلا) حلا يف

 لاعفأ لبق موصلا اوزوج انباحصأ :فوطي نأ لبق (ط) .ةثالثلا نع بسحيو ءزجاعلا نم موصلا يأ :حصو
 يلام ريفكتلاو «هميدقت زوجي الف يندب موصلا :لاقو ءسكع يعفاشلاو «ثنحلا لبق ريفكتلا اوزوجي ملو «جحلا

 :(153:ةرقبل) (َّجَحْلا يف ماي نالت ُماَّيِصْف» :ىلاعت هلوقل ؛جحلاب مارحإلا دعب الإ ماصي ال :لاقو «هميدقت زوجيف

 «وصلل افرظ حلصي ال جحلا نأل ؛جحلا تقو هب دارملا نأ :انلو «جحلا يف هموص نوكي ال جحلاب مارحإلا لبقو

 نإو زوجي نأ يغبني ني ناك و «زوجيف هيلإ قيرط وه ذإ ؛عتمتلا وهو «هببس ررقت ام دعب جحلا تقو يف ماص دق اذهو

 لصألا را داو اقف شر «ببسلا ققحتل ةرمعلا مارحإ انطرش انكلو «جحلا تقو هنأل ؛ةرمعلاب مرحي مل
 (حتف) .يدهلا ىلع ةردقلا ءاجر ةجحلا يذ عباس ىلإ هريخأت لضفألا نأ رم دق

 قاسو ةفيلحلا يذب مرحأ تنفع هنأل ؛8تفع هب ءادتقا لضفألا وهو «يناثلا عونلل نايب :يدهلا قوس دارأ نإف

 مرحي لب «هحوتلاو يدملاو قوسلاب مرحي ال نأ لضفألاو «ريخلا ىلإ ةعراسمو ادادعتسا هيف نألو ؛هدعب يدهلا

 = «قنعلا يف ةدالق ءيشلا لعح ديلقتلا "هتندب دلقو" :هلوقو مرحي مث دلقي :يعفاشلا لاقو «قوسي مث ةينلا ةيبلتلاب



 دمتلا باب A۲ جحا باتك

 موي 3 مرحيو «هترمع دعب للحتي الو ,رعشي الو «لعن وأ ا دلقو قاسو
 دهلل قئاسلا عتمتملا 1

 يكمل نارق الو عمت الو «هيمارحإ نم خلا موب قاح اذإف «بحأ هلبقو ,ةيورتلا

 ثيدحلو «(۲:ةدئاملا) دئالقلا و ئذهلا الو :ىلاعت لاق «نآرقلا يف ًاركذ هل نأل ؛ليلجتلا نم بحأ وهو =

 هريغل نوكي دق ليلجتلاو «برقتلا هب داري ديلقتلا نألو دلي هللا لوسر اياده دئالق لتفأ تنك :ىض ةشئاع

 (صلختسم «حتف) .دلقت ال منغلا نأ ىلإ ةراشإ ةندبلاب دييقتلا قو ءاهريغو ةنيزلاك
 «دلج ةعطق يأ :ةدازع (ع ٬ط) .هعم يدهلا قاس و ةفيلحلا يذب مرحأ #تلع هنأل ؛هدوق نم لضفأ وهو هيده :قاسو

 (ط «ع) .ةندبلا دلق جلع هنأل ؛ليلجتلا نم بحأ ديلقتلاو

 هنم جرخي يح ةندبلا مانس يناح دحأ يف ةبرحب برضي نأ :راعشإلاو «نسح :الاقو «هوركم هنأل] :رعشي الو

 امل ةهاركلا هجو «ةنس :يعفاشلا لاقو «نسح :الاقو «ةفينح يبأ دنع هوركم راعشإلا [(ط) .اهمانس خطلي مث مدلا

 «نسح هنإ :املوق ىلع ىوتفلاو !هتبوقع لحت ال نم فيكف «يبرحلاك هلتق بجي نميف مارح يهو «ةلثملا نم هيف
 «هنسحب انلقف «ةلثم هنوك وهو «ةهاركلا ليلد هضراع هنأل ؛هباحصأ لعفو لع هلعف عم ةنس امهدنع نكي مل امنإو

 امهنإ ؟رابخألا نم هيف درو ام عم هركي فيك وهو «ةفينح يبأ دنع راعشإلا لصأ هركي ال هنأ :يواحطلا نع لقنو

 دنع راسيلا بناج نم راعشإلا مث «ةيارسلا هنم ىشخي هحو ىلع هيف نوغلابي مهآر هنأل ؛هنامز لهأ راعشإ هرك
 ءديلقتلا ىلع هراثيإ ةفينح وبأ هرك امنإ :ليقو جلع هنع يورم كلذ لكو «يعفاشلا دنع نيميلا نمو «فسوي يبأ

 (حتف) ١517/١[ :قئاقحلا زمر] .ةملسملا حاكن ىلع ةيباتكلا حاكن راثيإ هرك امك

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول" :اككيع هلوقل ا ا اذإ مرحلا يأ :للحتي الو

 و يبلا ناكو ؛يدحلا قوس دنع للحتلا يفني اذهو «"اهنم تللحتو ةرمع اهتلعحلو يدهلا تقس امل تربدتسا

 نورظتني اوناك مهو ءاوللحتيو مهسوؤر اوقلحي نأ هباحصأ رمأ ةرمعلا لاعفأ نم غرف املف «يدهلا قاسو عتمت

 يف عورشلا ءادتبا يف تملع ول ينعي لإ "تلبقتسا ول" :لاقف ءجحلا لاعفأب حتفي نأ لبق 3 يبلا للحتي له
 مارحإلا تات اريثاث يدا قوبل ن ر دما فقس ا: هر اذه يف يل ضرعي ضراعم هذه نأ ةرمعلا

 .للحتلا نم هل عنام ال هنأل ؛للحتي نأ هلف «يدهلا قسي مل اذإ ام فالخج «ىلوأ هيلع هئاقبإ يف رثؤي نألف ءءادتبا

 (ع) .يدهلا قوسي ال يذلا يف ركذ امك :ةيورتلا (حتف ءصلختسم) [7 47/7 :قئاقحلا نييبت]
 (ع) .ةقشملا يف ةدايزو ريخلا ىلإ ةقباسم هيف نأل ؛اقلطم بحأ ةيورتلا موي لبق عتمتلا مارحإ يأ :بحأ هلبقو

 (ع) .امهنع هب للحتيف ةالصلا يف مالسلاك جحلا يف قلحلا نأل ؛جحلا مارحإو ةرمعلا مارحإ يأ :هيمارحإ
 «ماّرَحْلا ٍدِجْسَمْلا يِرِضاَح ُهَلْمَأ نكي ْمَل ْنَمِل َكِلَذِط :ىلاعت هلوقل عتمتلا ةيعورشم مدع امأ :خلإ عتمت الو
 يدها ىلع ادئاع ناك ول ذإ ؛هيلع لدت هيف ماللاو «عتمتلا ىلع دوعي ةراشإلا مسا نأ ىلع ءانب (97١:ةرقبلا)

 - لمعتست ماللا نأل ؛"نكي م نم ىلع" :لاقل - نارقلاو عتمتلا يكملل حص :يعفاشلا هيلإ بهذ امك - موصلاو



 همتلا باب YAY جحلا باتك

 ف ك د

 قاس نإو .هعتمت لطب يدملا قُّسَي لو ةرمعلا دعب هدلب ىلإ عتمتملا داع نإف ءاهيلي نمو

 ... ءاعّتمتم ناك «جحو اهيف اهَتأو جحلا رهش أ لبق ةرمعلا طاوشأ لقأ فاط نمو ال

a Û oعلا منا ةرشلا قال هله لدم  
 نارقلا ةيعورشم مدع امأو «رايتحا ريغ نم بحاوف يدها امأو «عتمتلا يف رايخلا انلو ءانيلع ام يف ال ءانل ام يف =

 اًتاقيم نأل ؛ةرمعلا مارحإ طرشب لحأ دقف مرحلا يف امهنيب عمج نإ هنأل ؛نيكسنلا دحأ يف للخب الإ روصتي ال هنإف

 ناك نرق وأ يكملا عتمت ولف كلذ عمو «مرحلا هتاقيم نأل ؛جحلا تاقيم. لحأ دقف لحلا نم امم مرحأ نإو «لحلا

 لحاد ناك نمل الو يأ "اهيلي نم" :هلوقو ءراسعإلا عم موصلا هنع ئزجي الو «هنم لكأي الف «ربج مد هيلع

 مرحلا ىلإ تاقيملا لخاد ناك نم :كلام لاقو ءرم امك يعفاشلل افالح اندنع دارفإلا الإ ءالؤل سيلو «تاقيملا

 مهمكح يقو مهل عبت مهنأ :انلو «مارحلا دجسملا يرضاح نم اوسيل مهنأل ؛دمحأ لاق هبو «نارقلاو عتمتلا مه

 نبا نع هلثمو «ةعتم ةكم لهأل سيل :ام# رمع نبا نعو «ةكم لهأك تاقيملا لخاد مهنطاوم تناك ثيح

 (حتف) ١78/١[ :قئاقحلا زمر] .ّ ريبزلا نباو سابع
 (ع) .يكملا هيلع لد ةكم ىلإ ريمضلاو «مرحلا ىلإ تيقاوملا نود ام لهأ مهو ةكم يلي نمل الو يأ :اهيلي نمو

 ل ا طاقسإب قفرتلا وه عتمتلا نأل :هعتمت لطب

 نإف «قلح اذإ اذهو «ةكم لهأ ريظن ريظن راصف «هيلع قحتسم ريغ دوعلا راص احيحص ًاماملإ هلهأب ملأ امل هنإ :لوقن وأ

 نأل ؛عتمتلا لطبي ال :يعفاشلا لاقو «عتمتم وهف هلهأ يف قلحي نأ لبق هماع نم جح مث ءقلحلا لبق هلهأ ىلإ داع

 ريبج نب ديعسو رمع نبا نع يورم نالطبلا نأ :انلو «ةكم لهأل عتمتلا زاجأ نح «عتمتلا لطبي ال هدنع ماملإلا

 (حتف) .ن» نيعباتلا روهمج نم مهريغو ميهاربإو ءاطعو

 قسي مل نمك راصف «نيرفسب امهادأو نيكسنلا نيب هلهأب ملأ هنأل ؛لطيي :دمحم لاقو ءامهدنع اذه :ال قاس نإو

 ءاعتمتم نوكي ال ًايده قاسو «ةرمعب ةفوكلا نم مدق اذإ يكملا نأ ىرت الأ ماملإلا ةحص عنمب ال يدهلاو «يدهلا

 ةحص عني كلذو اع دلا ناكو «يدهلا هنع رحني مل ام مرحم هنأل ؛حيحص ريغ هماملإ نأ :امهلو

 دمحأو كلام لوقو «هيلع بحاو ريغ دوعلا نأل ؛يكم وهو قاس وأ يدهلا قسي مل اذإ ام فالخب هلهأب ماملإلا

 (حتف «ييع) .دمحم لوق لثم
 (ع) .ةيقب طاوشأ ةعبرأ فاط نأب ةرمعلا يأ :اهمتأو (ع.ط) .طاوشأ ةثالث فاط نأب ةعبرأ نم :طاوشأ لقأ

 فاطو «جحلا رهشأ لبق ةرمعلاب مرحأ نم يأ :اعتمتم ناك (ط) .ةرمعلا نم هغارف دعب جحلاب مرحأ نم يأ : :جحو
 :يعفاشلا لاقو ءاندنع ًاعتمتم ناك هماع نم جح مث ءاهيف اهمئأف «جحلا رهشأ لحد نح اهكرتف «طاوشأ ةثالث اه

 e فاط ول :كلام لاقو دنع اعتمتم نوكي الف زوجي ال جحلا e خا

 «جحلا رهشأ يف ةرمعلا مامتإ ربتعي كلامو «ناكرألا نم مارحإلا نأ هلصأ ىلع ءانب مارحإلا ربتعي يعفاشلاف أ عتمتم

 - رثكأللو ءرثكألا دجو دقو ءاهيف لاعفألا ءادأ ربتعي امنإو «جحلا رهشأ ىلع هميدقت حصيف طرش مارحإلا نأ :انلو



 دمتلا باب ؟ م جحلا باتك

 ET اهلبق هب مارحإلا ع حصو ةجحلا يذ رشعو ةدعقلا وذو 0 ي 7 هسكعبو
 جحلارهشأ جحلاب يأ

 لحدأف مالسإلا لبق جحلل ةنيعتم تناك األ ؛جحلا رهشأ يف ةرمعلا لاعفأ ءادأب ةعتلا تصحو «لكلا مكح =

 دحاو رفس يف دحاو تقو يف امهعامتحا ناكف «ءابرغلا نع ديدجلا رفسلل اطاقسإ ؛اهيف ةرمعلا هناحبس هللا

 (صلختسم «حتف) .اعتمتو ةصخر
 مكح رثكألل نأل ؛ًاعتمتم نكي مل اهيف اهمتأ مث ءرهشألا لبق طاوشأ ةعبرأ ةرمعلا فاط ول يأ :ال هسكعبو
 ؛ةقيقحلا امأ ءامكح الو ةقيقح ال اهيف ةرمعلاو جحلا هل عمتجي ملف «رهشألا لبق ةرمعلا طاوشأ رثكأ ناكو «لكلا

 «عامجلاب داسفلا لمتحت ال لاحب تراص اهفأل ؛ًاريدقت تغرف اهنأل ؛امكح اذكو اهضعب الإ اهيف دحوي مل هنألف
 نإو ءاعتمتم ريصيف ءاهيف ةرمعلاو جحلا هل عمتجا دقف «جحلا رهشأ يف ةرمعلا فاوط رثكأ دحو نإ هنأ :لصاحلاو

 (صلختسم «حتف) .ًاعتمتم نوكي الو ءاعمتجي مل اهلبق رثكألا ناك
 يه :لاقف ءرهشألا نيبي نأ ىلإ جاتحا «جحلا رهشأ يف نيكسنلا ءادأب قفرتي عتمتملا نأ ركذ امل :لاوش يهو
 نعو «ريكذتلا زاج زييمتلا فذح اذإ هنإف ءاهنم مايأ ةرشع يأ ءاحلا رسكب ةجحلا يذ رشعو ةدعقلا وذو لاوش

 ناك ولو ءرحنلا موي نم رجفلا عولطب توفي جحلا نأل ؛ةجحلا يذ نم مايأ ةعستو لايل رشع اهنأ :فسوي يبأ

 ربكألا جحلا موي نوكي فيكف "رحنلا موي ربكألا جحلا موي" :لاق هنأ 5 يبلا نع يور :انلق «تاف امل ًايقاب هتقو

 ءرحنلا موي نم رجفلا عولطب هتقو لحدي - ةرايزلا فاوط وهو - نكرلا تقو نألو ؟هرهش نم نوكي الو

 هنوكل ؛رحنلا موي نم رجفلا عولطب فوقولا تاوفو ؟جحلا تقو جرح ام دعب جحلا نكر تقو لحخدي فيكف
 .انلق امل ؛هيف فوقولا زوجي الو جحلا رهشأ نم ةيورتلا موي نأ ىرت الأ «هريغ يف زوجي الف «صنلاب هب ًاتقؤم
 «عمجلا ظفلب (190:ةرقبل) ٌتاَموُلْعَم ٌرْهْشَأ جحا :ىلاعت هلوقل ؛جحلا رهشأ نم اهلك ةجحلا وذ :كلام لاقو
 4سدسلا هلق ٌةَرْخِإ هل ناك ْنإَفط :ىلاعت هلوقك «ثالثلا نود ام ىلع عمجلا ظفل قالطإ زوجي :انلق «ةثالث هلقأو

 اديز تيأر" :لاقي لكلا ةلزنم ضعبلا لزني نأ زوجيو «سدسلا ىلإ ثلثلا نم اهنابجحي ناوخألاف ء( ١ :ءاسنلا)
 يح ءاهيف الإ زوجي ال جحلا لاف وه ايش نأ :رهشألا هذمب تيقوتلا ةدئافوءاهنم ةعاس يف هآر امنإو «"اذك ةنس

 فاوط بقع ةورملاو افصلا نيب يعسلا اذكو ءزوجي ال جحلا رهشأ لبق مايأ ةثالث نراقلا وأ عتمتملا ماص اذإ

 (ع) مك رييزلا نب هللا دبعو ةثالثلا ةلدابعلا نع يور اذك :ةجحلا يذ (حتف ءئيع) .اهيف الإ زوج ال مودقلا
 "هركو" :هلوق ءًاقلطم ال تقولا ىلع ميدقتلا زاوج قح يف ةراهطلا هبشأف طرش هنأل :خلإ هب مارحإلا حصو

 اهلبق مارحإلا ةحصف «نكر لاب هبش هل :لوقن وأ «نامزلا لوطب مارحإلا تاروظحم يف عوقولا فوح ةهاركلا هجو

 ؛ةرمع دقعنيو ءاهلبق مارحإلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو «نكرلا هبشأ هنوكل رظنلاب ةهاركلاو ءاطرش هنوكل رظنلاب
 ضرف ةرمعلا نأل ؛"ةرمع دقعني" :هلوق ىلع لكشتساو «تقولا لبق زوجي الف «هدنع نكر جحلل مارحإلا نأل
 (حتف «ئيع) .فلح اذه ؟رخآ ضرف جحلا ضرف ةعرحتب دقعني فيكف «جحلاك هدنع



 دمتلا باب ۲۸٥ جحلا باتك

 اهدسفأ ولو «هعتمت حص جحو ة هرصب وأ کم ماقأو اهيف يفرك رمتعا ولو 0

 ةرمعلا هرفس ءاقبل 0

 د الو هيف ىضم دسفأ امهيأو ءهلهأ ىلإ دوعي نأ الإ ال جحو ىضقو ةكمب ماقا
 هلاعفأب لأ يأ ةرمعلاو جحلا نم رهشألا يف ةدسافلا هترمع

 هاو ارواف م ممن همن وو هه ف هما و وم اعو هنوف و و و واهو هعو و ووو و ووو هو ووو ووو هو و وو وواقع ىحضف عتمت ولو

 لحجر

 يأ "ةكمب. ماقأ" :هلوقو «هل عتمت ال يكملا نأل ؛هب ديقو ةفوكلا ىلإ بوسنملا صوصح ال يقافآلا هب دارأ :يفوك

 لاق "هعتمت حص" :هلوقو «هيف هل لهأ ال ًاناكم ام دارأو ءاهرسكو ءابلا مضب "ةرصب وأ" :هلوقو «تيقاوملا لحاد
 ةرصبب ماقأ اذإ امأو «ةعتملا ةقيقح وهو «نيرفسلا دحأ طاقسإب قفرتو نيكسن ىدأ هنألف ؛ةكم ماقأ اذإ امأ :ئيعلا

 نأل ؛ةروصلا هذه يف اعتمتم ريصي ال امهدنعو «هنطو ىلإ دعي مل ام مئاق هرفس نأل ؛مامإلا دنع اهيف عتمتلا ةحصف

 فالخلا ةرمثو «هلهأ ىلإ عحر اذإ امك نايتاقيم لحرلا اذه اكسنو «ةيكم هتجحو ةيتاقيم هترمع تناك نم عتمتملا

 (حتف ؛ئييع) .بجي ال امهدنعو «عتمتم هنأل ؛هدنع بحي هنإف مدلا بوحو يف

 ىلع لد «هيف هل لهأ ال عضوم دارملاو ءديقب سيل :ةكمب .رصق وأ قلحو اهنم غرفو جحلا رهشأ يف يأ :اهيف
 :ىضق مث ,ةكمع ماقأ مث ءرصقو اهنم غرفو ةرمعلا كلت دسفأ نإو يأ :ال جحو (حتف) ."دوعي نأ الإ" :هلوق كلذ

 ذختا ولو «ةكم لهأل عتمت الو «يكللا ةلزنمب راص هنأل ؛قافتالاب ًاعتمتم نوكي ال ءاضقلا عم جحلاو ةرمعلا كلت
 عحري مل ام قاب ىلوألا ةرفسلا مكح نأل ؛هدنع ًاعتمتم نوكي ال جحو ىضق مث «ةرمعلا داسفإ دعب ةرصبلا يف أراد
 اذه يف قفرت دقو ءرفس ءاشنإ ةرصبلا نم هدوع نأل ؛امهدنع ًاعتمتم ريصيو «ةكم نم جرخي مل هنأك راصف «هلهأ ىلإ
 (صلختسم) ."ةكمب.ماقأف" :هلوقب ديق اذهو «ةيقافتالا ةلأسملا نتملا يف روكذملاف «نيكسنلا ءادأب رفسلا

 ؛هلهأ ىلإ دوعي نأ الإ ءاعتمتم ءاضقلاو داسفإلا ةروص يف نوكي ال يأ "ال" :هلوق نم ءانثتسا اذهو :دوعي نأ الإ

 ماملإلاب تهتنا دق ىلوألا ةرفسلا نأل ؛رفس ءاشنإ اذه ناك جحلاو ةرمعلاب ىتأو عحر مث «هلهأب ملأ امل هنأل

 لهأ نم وهو «ةيكم هتجحو ةيتاقيم هترمع نأل ؛اعتمتم نوكيف ةيناثلا ةرفسلا يف ناكسن عمتحاف «حيحصلا

 اعتمتم نوكي هنإف كلذ هماع نم جحو رهشألا يف رمتعا مث :هلهأ ىلإ (صلختسم «ْييع) .اعتمتم نوكيف قافآلا

 .عتمتلا ديري يذلا وكلا يأ :دسفأ (ط) .ًاقافتا

 امهدحأ دسفأ نإ مث «عتمتلا مد هيلعو «عتمتم وهف كلذ هماع نم جحو جحلا رهشأ يف رمتعا نم يأ :هيف ىضم

 هنألف ؛مدلا طوقس امأو «لاعفألاب الإ مارحإلا ةدهع نع جورخلا هنكمي ال هنألف ؛يضملا امأ «هيلع مد الو هيف ىضم

 ءادأب قفرتي هنأل ؛عتمتلا مد يأ هيلع :مد الو (حتف ءصلختسم) .داضتلل ربح مد همزلو اع قبي مل

 (ع) .رحنلا موي هتيحضأ حبذ يأ :ىَحضف (ع) .دحاو رفس يف نيحيحصلا نيكسنلا



 ةمتلا باب ۲۸٦ جحلا باتك

 هتك رت ردصلا دنع ولو .فاوطلا ريغب : تنأ مارحإلا دنع تضاح ولو «ةعتملا نع زجت م

 ردصلا فاوط اهمد ةيحضألا كلت

 .ةكمب ماقأ نمك

 ىلع ةبجاو ريغ ةيحضألاو «يكملل عتمت ال اذهلو ؛ارفاسم نوكي عتمتملا نألو ؛بحاولا ريغب ىتأ هنأل :زجت مل

 ضرف ىلعو ءامهنم دحاو دجوي ملو «ةماقإلا وأ اهتينب ءارشلاب بحت امنإ ةيحضألاو «ةعتملا مد نع بني ملو «رفاسملا
 مدو ةعتملا مد :نامد هيلع بجي للخت ولو «رحآلا نع رجي ل امهدحأ ىون اذإف «ناريغ امهأل ؛ًاضيأ زحت مل اهوحو

 نهيلع لهجلا نأل ؛ةأرملا يف "ريغصلا عماجلا" يف ةلأسملا هذه دمحم ركذو «حبذ يذلا مدلا ىوس هناوأ لبق للحتلا

 نم اهعم امل دمحم اهعضوو «هنم اهعمس امك دمحم ةفينح يبأ نع فسوي وبأ اهلقن «ةأرما ةعقاو تناك وأ «بلغأ

 (ييع «صلختسم) .فسوي يبأ
 (ع) .رخآلا نع امهدحأ بوني الف ةيحضألا ريغ عتمتلا مد نأل ؛هيلع ام ريغب ىتأ هنأل ؛اهمد نع يأ :ةعتملا نع

 « فاوطلا ريغب عيمجلا تتأ" :خسنلا ضعب يفو .[(ط) تلعفو تمرحأو هل تلستغا يأ ] :فاوطلا ريغب تتأ

 رامجلا ىمرو نافوقولا ”فاوطلا ريغ'"ب دارملاو ,ةكاكر نعملا ثروأ حيبق جزملا اذه نأ يومحلا ديسلا ركذو

 (حتف «ئيع) .ملسمو يراخبلا هاور «”"فرس" ب تضاح نيح اند ةشئاع ثيدح كلذ يف لصألاو ءامهوحنو
 نإف "تيبلاب قوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفا" :"فرس"ب تضاح نيح ةشئاعل اع هلوقل ؛تيبلاب :فاوطلا

 (ع«ط) .هدنع ةرهاط اهنأل ؛ردصلا فاوط اهيلعو ءاهيلع ءيش الو «ةرايزلل تفاط رحنلا مايأ يضم دعب ترهط

 نا ةصفح نأ :يور امل ؛ردصلا فاوط تكرتو تفرصنا ةرايزلا فاوطو فوقولا دعب تضاح ول يأ :هتكرت

 سانلا رمأ لع هنإ" :هو سابع نبا لوقل ؛ردصلا فاوط كرت يف #5 يبلا اهصحرف «ةرايزلا فاوط دعب تضاح

 اهنم جرخت نأ لبق ترهط ولو «هيلع قفتم «"ضئاحلا ةأرملا نع ففح هنأ الإ «تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ

 بهذي ملو لستغت ملف اهمد عطقنا ول اذكو «دوعت ال ترهط مث ةكم تويب تزواح نإو ءٍذئنيح ةيلهألل اهمزلي

 (صلختسم) ١75/١[ :قئاقحلا زمر] .ضئاحلاك ءاسفنلاو ءاهنم تحرح يح ةالص تقو

 فاوط ةكمب ميقي نم كرتك اكرت هتكرت يأ فوذحم ردصم ةفص هنأ ىلع بصنلا لحم يف] :ةكمب ماقأ نمك

 اذإ اذه ءرداصلا ىلع هنأل ؛ردصلا فاوط هيلع سيلف اراد ةكمب ذختا نم يأ [(ع) .اهلهأ نم راص هنأل ؛ردصلا

 دنع ردصلا فاوط هيلعف هدعب تناك نإو ءرحنلا موي نم ثلاثلا وهو «لوألا رفنلا لحي نأ لبق ةماقإلا ةين تناك

 ةالصلا تقو جورخ دعب تضاح ول امك هنع طقسي الف «ةماقإلا ةين لبق هتقو لوحدب هيلع بجو هنأل ؛نيفرطلا

 ءردصلا وه ببسلا نأل ؛هيف عرش اذإ الإ همزلي الو «هنع طقس :فسوي وبأ لاقو «ةالصلا كلت اهنع طقست ال

 (ييع «صلختسم) .لولحلا دعب تضاح ول اهيلع بجي ال اذهو ءطرش تقولاو



 تايانجلا باب ۸۷ جحلا باتك

 تايانجلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 EDR 8 ‹قدصت الإو ءاوضع مرحم بّيط نإ ةاش بحت

 يف نوكي ام ىلع قلطي ءاهقفلا حالطصا يقو ءاعرش مرح لعفل مسا وهو ةيانج عمج وه] :تايانجلا باب
 هينجي ام يهو «ةيانج عمج تايانجلاو «مارحإلا يرتعي اميف عرش نيمرحملا ماكحأ نيب امل [(ع) .فارطألاو سوفنلا

 نم هلصأو .لعفلا نم مرحي ام, صح هنأ الإ اروظحم وأ احابم نجا ءيشلا نوكي نأ نم معأ «هثدحي يأ ءيش نم

 ءاهعمج ليلدب يردصملا عملا ال ردصملاب لصاحلا هب ديرأو ءردصم وهو رجشلا نم هذحأ وهو "رمثلا ىح"
 (حتف «نيكسم) .عيونتلا وأ ددعلا هب دصقي مل اذإ عمجي ال ردصملاو

 وضعلاب دارملا [(ط) .هيلع ءيش الف رخآ وضع ىلإ هنم لقتناف مرحأف اوضع لالحلا بيط ولف غلاب] :اوضع مرح
 هيلع ءيش ال ةروعلا ءاضعأو فنألاو نذألا لثم بيط ول نيح ءامهريغو قاسلاو سأرلا لثم اريبك نوكي نأ

 اريك ناك و دشت وغ نتن نك لا ناما دلع ةف وأ هذي بطلا باا ول قع طر شيل تلا دفق

 ىلإ بيطملا وضعلا نم لقتناف مرحأ مث اوضع بيط ول لالحلا نأل ؛مرحاب ديقو ءةقدصلا ليلقلا يقو «مدلا بجو

 هيلع ءيش ال طيحملا هسبلأ وأ هريغ وضع بيط ول هنأل ؛هئاضعأ نم ًاوضع نوكي نأو «هيلع ءيش ال رخآ وضع
 .هدنع همف رثكأب قرتلي نأب ًاريثك ابيط لكأ وأ ءيمطخب هسأر لسغ ول ةاشلا بجي اذكو ءاعامجإ
 ؛غلابلاب دييقتلاو «لامعتسا ال كالهتسا لكألا نأل ؛ةقدصلا ىوس نيتروصلا نيتاه يف ءيش بحي ال :امهدنعو

 همزليف مارحإلا روظحم يبصلا بكترا اذإ :يعفاشلا دنعو «بطاخم ريغ هنوكل ؛ةيانحلاب فصوي ال يبصلا لعف نأل

 مد بجي كلذكف دحاو سلجم يف بيط نإ رظن هلك ندبلا وأ نيوضع بيط ول هنأل ؛وضعلاب ديقو «غلابلا مزلي ام
 لكل بجي ةدح ىلع سلجم يف ءاضعألا نم وضع لك بيط نإو «دحاو وضع مكح يف هلك ندبلا نأل ؛دحاو

 حبذي مل نإو «لوألل حبذ اميف دمحم دنع اذكو ءامهدنع هلبق وأ لوألل حبذ ام دعب يناثلا وضعلا بيط ءاوس «مد وضع

 (نيكسم «حتف) .دحاو مد هيلع بحي

 اقلطم [(ط) .هيلع ءيش الو هرك ابيط مش نإو ءلقأ وأ اعبر وضعلا ناك ءاوس ةيانحلا روصقل] :قدصت الإو

 ةاشلا فصنب قدصتي وضع فصن بيط نإ ىح مدلا نم هردقب بجي :دمحم لاقو «هنم لقأ وأ اعبر ناك ءاوس

 بحت هنود ناك نإو «قلحلاب بيطتلل ارابتعا اضيأ مدلا بجي وضعلا عبر بيط نإ :ليقو ءاهتميق فصن يأ
 ام دوم نيفك لم وك ناك نو وحلا قل تلا نف ف ر ةردكلا نأ هر بأ ا كودو دلا
 ام ليلقلاو «هسفن يف اليلق ناك نإو اريثك نوكي كسملا نم سانلا هرثكتسي ام ردقبو «ةيلاغلا نم فكو «درولا

 ءوضعلل ةربعلاف ًاليلق بيطلا ناك نإ «حيحصلا وهو امهنيب قيفوتلاب :ليقو ءاريثك هسفن يف ناك نإو سانلا هلقتسي

 - ةفرعب فوقولا دعب عماج نم الإ ةاشلا هئزحت مدلا هيف بجو عضوم لك يف نأ ملعا مث «بيطللف ًاريثك ناك نإو
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 الإو ءاموي هسأر ىطغ وأ اطيخم َسبل وأ تيرب نهدا وا ءانحب هسار بضخ وا
 ةلماك ةليل وأ الماك

 عاص فصن يهف ةقدص هيف بجو عضوم لكو «ةندبلا الإ ئرحت الف ءءاسفن وأ ًاضئاح وأ ًابنج ةرايزلل فاطو =
 قدصت هيف نإف «ةليلق تارعش ةلازإب وأ لمق وأ ةدارح لتقب بجي ام الإ ءريعش نم عاص وأ رمت نم عاص وأ رب نم

 ١7١/١[ :قئاقحلا زمر] .ءاش اع

 :الكلع هلوقل ؛فرصنم نيونتلاو دملاب :ءانحب هسأر (ع) .بضح نإ ةاش بحت يأ "بيط" :هلوق ىلع فطع :بضخ وأ

 ابيط ءانحلا نوك ءافخل ؛وضعلاو بيطلا تحت نيلخاد اناك نإو ركذلاب سأرلاو ءانحلا نم الك درفأو "بيط ءانجلا"

 هيلعف اديلتم ناك نإف ءاعئام ءال ناك اذإ اذهو «ءانحلاب اهدي تبضخ ول انكو.«لقتسم وضع سأرلا نأ ىلع اصيضنتو

 (ٰييع «نيكسم) .بيطب تسيل اهنأل ؛هيلع ءيش ال ةمسولاب هسأر بضح نإ هنأل ؛ءانحلاب ديقو «سأرلا ةيطغتل ؛رحآ مد
 هيلع بجي ال ثيح نمسو محش فالخب «لخب نهدا ول اذكو[(ع) .نهدا نإ ًاضيأ بجي يأ ] :تيزب نهدا وأ

 هيلع ءيش الف «هنذأ يف هرطقأ وأ هيلحر قوقش وأ هحرج هب ىواد ول امأ «بيطتلا دصق ىلع ناك اذإ اذهو

 «بيطتلا هجو ىلع هلامعتسا طرتشيف [هؤزج يأ ] بيطلا لصأ وه امنإو «هسفن يف بيطب سيل هنأل ؛عامجإلاب
 ةمعطألا نم هنأل ؛ةقدصلا هيلع بحت :الاقو «ةفينح يبأ دنع هيلع مدلا بوحوو «هريغ وأ رعشلا يق لمعتسا ءاوس

 رعشلا يف هلمعتسا نإ :يعفاشلا لاقو «ةرصاق ةيانج ناكف «ثعشلا ةلازإو ماوهلا لتق نعم. قافترا عون هيف نأ الإ

 تيزلا يف فالخلا اذهو «رعشلا ريغ فالخب «ثعشلا ليزي رعشلا يف هنإف ؛هيلع ءيش ال الإو «مدلا هيلع بحي

 مدلا هيف بجي كلذ هبشأ امو نابلاو قبنزلاو جسفنبلاب بيطملا امأ ءبيط هطلاخي ال يذلا صلاخلا يأ تحبلا

 وأ صيمقب ىدترا ول ام فالخب «هريغ دج مل نإو الماك اموي اطيخم ابو يأ :اطيخم (ٰييع ,نيكسم) .عامجإلاب

 (ط) .هب سأب الف ليوارسلاب ررتا
 هنأل ؛سبللا سفنب مدلا بحي :يعفاشلا لاقو «مويلاك ةلماكلا ةليللا ةيطغتلاو «سبللا يف ديق وه :اموي هسأر ىطغ وأ

 ردقف امهلمشي مويلاو «دربلاو رحلا عفد هنم دوصقملا نأل ؛ماودلاب الإ لصحي ال لماكلا قافترالا :انلق «همارحإ روظحم

 :تلع لاقف ءاطيخم سبلي مرحم نع لكس يلع هنأ :انلو مد هيلعف موي فصن نم رثكأ سبل اذإ :فسوي يبأ نعو «هب

 نم اهلك سابللا ناك ولو «هباسحب مدلا نم هيلع بحي مويلا ضعب يق هسبل نإ :دمحم نعو ."اموي سبل اذإ مد هيلع"
 هغ ولا اذك و اشا ماد ول اذك وحار تج نا داو عد همرل القاك" هر نحو لورو ءابقو يق

 هب ىطغي ام. :هسأر (نيع «حتف) .رحآ مد هيلع بحي هنإف هسبل مث كرتلا مزع ىلع هعزن اذإ الإ راهنلاب هسبلو ليللاب
 لقأ لب ءالماك اموي طغي ملو سبلي مل نإو يأ :قّدصت الإو (ط) .هيلع ءيش الف تسط وحنب ولف «ةمامعلاك ةداع

 (ع) .قلح نإ مد بحي يأ «مدلا هيف يذلا نم هلبق ام ىلع فطع :قلح وأ ١۷١/١] :قئاقحلا زمر] .موي نم
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 مس : كط ر فط ۽ س ف
 همجح وأ امهدحأ وأ هيطبإ وأ هتبقر وأ ,قلاحلا“ قدصت الإو هتي وأ هسأر عبر

 قلح يأ اهقلح يأ عبرلا ردق نكي مل نإو

 رعشلا نأل ؛ليلقلا قلحب بجي :يعفاشلا لاقو ؛لكلا قلحب الإ مدلا بجي ال :كلام لاقو :هتيحل وأ هسأر عبر

 قافترا هيف سأرلا عبر قلح نأ :انلو «مد ثلث ةدحاو يفو مد تارعش ثالث فتنب بحيف «مارحإلاب انمأ دافتسا
 «برعلاو قارعلا يضارأب داتعم ةيحللا نم عبرلا ذخأو «مهيصاون نوقلحي ةيولعلا ضعب نأل ؛داتعم هنأل «لماك

 (حتف) .عبرلا نود ام فالخب «لكلا قلحب اقحلم عبرلا قلح ناك اذهلف

 رعش قلاحلا قدصتك يأ ] :قلاخلاك (عءط) .هنم لقأ لب عبرلا ردق نكي مل نإو يأ «ةيانحلا روصقل :قدصت الإو

 انوكي نأ :لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلع ةيلقعلا ةمسقلاب ةلأسملا نأ ملعا [(ع«ط) .ال وأ امرحم ريغلا ناك ءاوس هريغ سأر
 مكحلا كلذكف ًامرحم قولحملاو ًالالح قلاحلا نوكي نأ :يناثلاو «مدلا قولحلا ىلعو ةقدصلا قلاحلا ىلع بجيف نيمرحم
 «نكملا يف روكذملا وهو ءريغ ال ةقدصلا قلاحلا ىلع بجيف ًالالح قولحملاو امر قلاحلا نوكي نأ :ثلاثلاو «هيف
 :يعفاشلا لاقو «ثلاثلا هجولا يف الإ عاص فصنب ةردقم ةقدصلاو «ءيش امهيلع بحي الف نيلالح انوكي نأ :عبارلاو

 .مثأي نكلو قافتراب سيل قافرإ هلعف نأل ؛قلاحلا نود قولحملل قافترالا لوصحل ؛قلاح ا ىلع ءيش ال

 ةا كلم ال كل هبت فلتر هذاك مرغ تشب يداي ناال 3إ خو نه اضيأ هل لصح قاقترألا نإ ءانلف

 مرحلا قولحلا ىلع مد بحيو «ةقدصلاب هيف ىفتكا اذهلف ءاهروصقل هريغ ثفت ةلازإ فالخب مد همزل هسفن ثفت ةلازإب

 لاقو ءاندنع قلاحلا ىلع هل عوجر الو اسا وأ اه کم وأ امئاث كاك ناب ل وأ هرماب لكلا ناك وس اقلطم

 عحري امئان ناك نإ اذكو «هركملا ىلع لعفلا مكح عحر اهركم ناك نإ هنأل ؛هرمأ ريغب ناك اذإ بحي ال :يعفاشلا

 قولحملل لصح قافترالا وه يذلا لعفلا رثأ نإ :انلق ءًالصأ هل رايتحا ال هنأل ؛ىلوألا قيرطلاب قلاحلا ىلع هلعف مكح

 (حتف ,نيكسم) .لاستغالا همزلي اهركم ئطو اذإ امك «مكحلا نود مثإلا يفتني هاركإلابو ءءازجلا همزليف
 (ط) .هقاس وأ هردص وأ هتناع وأ اهلك هتبقر قلح يأ "هسأر عبر" :هلوق ىلع فطع بصنلاب :هتبقر وأ

 نإو ءءايشألا هذه دحأ قلح يف مد بجي يأ «ماجحلا ةروراق رسكلابو «ةماجحلا عضوم ميلا حتفب :همجحم وأ

 دوصقم وضع طبإ لك ذإ ؛نامد بجي نأ نيطبإلا قلح يف يغبني ناك :تلق نإف «ةقدص بحي دحاو ضعب قلح

 اذإ ديقم مجحملا قلحو «دحاو مد بجي نأ دحاو سنج نم تناك اذإ مارحإلا تايانج يف لصألا :تلق ؟قلحلاب

 بحت ال :الاقو «دوصقم ريغ هنأل ؛ةقدص همزل مجتحي ملو قلح ولف ,مجتحاو قلح يأ ةماجحلا ىلإ ةليسو قلحلا ناك

 امك مدلا بجوي الف ليلق هنألو ؛هرشاب امل مدلا بحجوي ناك ولو « مرح وهو مجتحا الع هنأل ؛ةماجحلا يف ةقدصلا

 ام يف امه ةجح الو ءاهريغل قلحلا فالخب ربتعملا وهو «دوصقم مجتحي نمل هقلح نأ :مامإللو «ةماجحلا ريغب هقلح اذإ

 لب «قلحبي م هنأ لمتحيو ءاضيأ انيلع ةقدصلا بحوي ام رشابي ال كع هنأ ىرت الأ ءرذعل نوكي نأ لمتحي هنأل ؛ايور
 - «ضعبلا ىلع راصتقالل اهيف ةداعلا نايرج مدعل ؛ءاضعألا هذه يف عبرلا ربتعي ملو «هيف رعش ال عضوم يف مجتحا
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 زاوجلا ىلع لديل "ريغصلا عماجلا" يق ركذ اذك :تلق ؟قلحلا ركذ فيكف طبإلا فتن ةنسلا :تلق نإف .ةيحللاو

 (حتف) ١۷۲/١] :قئاقحلا زمر] .فتنلا يه ةنسلا تناك نإو

 براشلا يف ذخألا ركذ امنإو «ةاشلا عبر هيلع بجي براشلا نم ةيحللا نق فصن ردق ذحأ ول نح :هبراش ذخأ

 ةفشلا نم ىلعألا فرحلا يزاوي يح هنم صقي نأ وهو «ةنسلا وه براشلا يف صقلا يأ ذحألا نأل ؛قلحلا نود
 لسم هاور «"ىحللا اوفعأو براوشلا اوفحأ" :كقلع هلوقل ؛ةنسلا وه براشلا قلح نأ :يواحطلا ركذو ءايلعلا

 ؛براشلاب يمسو «عطقي داز امف ةضبقلا ردق ةنسلاو ,رثكتو ثكمت ىح اهكرت :ءافعإلاو ءلاصيتسالا :ءافحإلاو

 نأ رظني نأب :لدع ةموكح (نيكسم) ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .هنم براش هنأك برشلا دنع ءاملا يف عقي هنأل

 (ط) .هباسحب ماعطلا هيلع بجيف ةيحللا عبر نم نوكي مك ذوحأملا اذه

 ىلع فطع :صق وأ (ع) .رخآ مرحمب لعف اذإ اذكو هسأر قلحب اذكو «ةرطفلاك ماعطب ةقدص بحي يأ :ماعط

 [(ط) .مدلا ددعت سلجملا ددعت ولف ءدحاو يأ ] :سلجم يف (ع) .مرحم صق نإ ةاش بحت يأ «ةاشلا هيف بحت ام

 ةقيقحلا ربتعت فلتحا اذإو «نيعملا ربتعت سلجملا دحتا اذإف «قافترالا وهو دوصقملا داحتال ؛ئيعم ةدحاو ةيانج األ

 لكل رظنلاب عبر ةدحاولا ديلا باصأو «لكلا مكح عبرلل نألف ؛ةدحاو دي رافظأ صق يف امأو «قرفتملا سبللاك

 صق ولو «لحادتلل دحاو مد :دمحم دنعو «ناتيانج امهنأل ؛امهدنع نامد بجي نيسلجم يف لكلا صق نإو «عباصألا

 يق سأرلا عبر قلحك لكلا عبر هنإف ءسمخلاب مدلا باصن لامكل ؛هدنع مد بجي ةقرفتم ةسمخ هيلجرو هيدي نم

 صقلاو «ةداتعملا ةنيزلاو ةحارلا لينب ةيانحلا لامك نإف «ةيانحلا روصقل ةقدص بجي :نيخيشلا دنعو «ةقرفتم عضاوم

 ءاندنع فصنو عاص هيلع عباصأ ثالث صق ولو «داتعم هنإف قلحلا فالخب «داتعم الو ةنيزب سيل هجولا اذه ىلع

 (حتف «صلختسم) 11/١[ :قئاقحلا زمر] .مد يعفاشلاو رفز دنعو
 نم: عاص فصن زفظ لكل يآ [(عوط) ءرافطأ ةه نم لفا نضق لب كلذك نكي م نإ يأ ] :قدصت الار
 ةفينح يبأ لوق وهو ءاهرثكأ ةثالثلاو ءامد ةدحاولا ديلا ريفاظأ يف نأل ؛اهنم ةثالث صقب مدلا بجي :رفز لاقو «رب

 ماقي الف «عباصألا عبر هنوكل ؛لكلا ماقم اهانمقأ دقو «مدلا هيف بجي ام لقأ دحاو فك ريفاظأ نإ :انلق ءألوأ

 ناك عبرلا ماقم عبرلا رثكأ انلعح ول انألو ؛سأرلا عبرك راصف «ءلسلستلا ىلإ يدؤي هنأل ؛اهلك ماقم اهرثكأ

 لك ملقب رب نم عاص فصن وهو «هيلحرو هيدي نم :ةقرفتم (حتف) .زئاج ريغ هنأو «يأرلاب لدبلل لدبلا بصن
 (عءط) .ءاش ام صقنيف امد كلذ غلبي نأ الإ رفظ



 تايانجلا باب ۹۱ جحلا باتک

 قلصت وأ ًةاش حبذ رذعب قلح وأ سبا وأ 0

 ءاش نإ مرحلا يف يأ هتيم وأ هسأر اطيخم ابوث الماك اوضع مرحنا مرا ىلع

 .مايأ ةثالث ماص وأ ا
 طرشب سيل اهيف عباتتلاو عاص فصن ةطنحلا

 ومني ال هنأب رسكنم رفظ ذحأ يف ةقدصلا بوجو مدع ييعلا للع [(ع) .راسكنالا دعب ومني ال هنأل] :رسكنم رفظ

 هنأب للعي نأ ىلوألاف «كلذك سيلو «هّومن مت ام ذخأب ءيش هيلع بحي ال نأ ليلعتلا ىضتقم نكل «راسكنالا دعب
 (حتف) .هب عفتني ال

 ريغل ناك ول هنأل ؛رذعب ديقو «ةلالد امي اقحلأ سبللاو بيطلا نأ الإ سأرلا ىذأ يف تلزن نإو ةيآلاو :رذعب قلح وأ
 «فيفختلل رذعلا ةلاح رييختلاب درو عرشلا نكل ؛مارحإلا ىلع ةيانحلا يف لصألا وه مدلا نأل ؛مدلا نيعت رذع

 (15”:ةرقبل) أر نم ذأ هب أ ًاضيرم مكن ناك مه :ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو «رذعلا ةلاح ريغ هب قحلي الف

 تفاهتي لمقلاو 4 هللا لوسر يب رمف «يسأر نم ىذأ يب ناك :ةرجع نب بعك ىور ام اهوزن ببسو ؛ةيآلا
 ؟"ةاش دحت امأ ,ىرأ ام ىلإ كب غلب دهجلا نأ ىرأ تنك ام" :كيلع لاقف «يردق تحت دقوأ انأو «يهحو ىلع

 مايصلا ام :تلقف «ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءمعن :تلقف ؟"كسأر ماوه كيذؤي" :اللع لاقف ءال :تلقف

 :تلقف «'نيكاسم ةتس ىلع ةطنح نم عوصأ ةثالث" :لاق ؟ةقدصلا امو :تلقف ,"مايأ ةثالث" :لاقف ؟هللا لورا

 .نيميلا ةرافكك رييخختلا بج وأف "وأ" فرحب هللا هركذ دقو «"ةاش" :لاق ؟كسنلا امو

 صتخي مدلاو ءاندنع ءاش ناكم يأ يف زوجي ةقدصلاو موصلا مث ءظفللا مومعل ؛رطضم لك يف تباث مكحلا اذهو

 ناكم. صتخيف «نامزب صتخي ال اذهو ءصوصخم ناكم وأ صوصخم نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلا نأل ؛مرحلاب
 ةقدصلا نأ :انلو «مرحلا ءارقفل قفر دوصقملا نأل ؛مرحلا نيكاسمب صتخي ًاضيأ ةقدصلا :يعفاشلا لاقو «مرحلا يأ

 ءامهدنع ةحابإلاو كيلمتلا زوجي ةقدصلا يف مث «موصلاك ناكم نود ناكمل صتخي الف «تناك ثيح ةبرقو ةدابع

 ةيآلا ريسفت يف روكذملا نأ :امهو ءةقدصلا ظفلب صنلا يف روكذملا نأل ؛كيلمتلا هيف طرتشي :دمحم دنعو

 ىلع لحرلا ةقفن" :##ع هلوقل ؛كيلمتلا نع ئبنت ال ةقدصلا نأ ىلع كيلمتلا يضتقي الف «نيكاسم ةتس ماعطإ

 (حتف ءصلختسم) .ةحابإلاب كلذ نوكي امنإو "ةقدص هلهأ

 (ع) .هريغ يف وأ مرحلا يف :قدصت وأ (عوط) .ريخم وهف ةثالثلل عجار رذع ببسب يأ :ةاش حبذ
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 ةوهشب سمل وأ لبق نإ ة ةاش بحتو «ىنمأف ةوهشب ةأرما جرف ىلإ رظن نإ ءيش الو
 هتأرما ةوهشب هتأرما

 Ea Ree «ةفرعب فوقولا لبق نيليبسلا دحأ يف عامجب هَجَح ددتفأ وأ
 ربدلاو لبقلا يأ امهايإ وأ هترمع وأ

 عامجلا ىلإ ةليسولاك هوحنو بيطلاب ةيانحلا تناك امل [(ع) .هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب يفإ :لصف
 «ةدح ىلع لصفب هدرفأف فوقولا لبق جحلا دسفي هنأب تاروظحملا نم قبس ام قرافي عامجلاو ءاهمذق هيعاودو

 دقت ام نإف «جحلا هب دسفي ال روظحم لك نأ ثيح نم قبس ام نيبو اهنيب يونعملا لصولل اراهظإ هيف يعاودلا ركذو

 (حتف) .داسفإلا بحوي ال تايانحلا نم
 «لسغلا ىوس هيلع ءيش ال :ليق امل هحو الف «مالكلا قايسو ماقملا ةنيرقب هرامكلا نسحب نم يعي :ءيش الو

 :هلوقو «ةيبنجأ وأ ةجوز تناك ول ام معف ةأرملا يف قلطأو ءال وأ رظنلا رركت ءاوس "ةأرما جرف ىلإ رظن نإ" :هلوقو
 امأ «ئعم الو ةروص ال دحوي ملو عامجلا وه مرحملا نأل ؛ةروصلا هذه يف هيلع ءيش الف يملا لزنأف يأ "ٰئمأف"

 ؛لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهش ءاضقب سيل هنألف ؛ئعم امأو «جرفلا يف جرفلا لاحدإ مدعلف ؛ةروص
 دنعو «موصلا هب دسفي ال اذهو «ةرشابملا هنم دحوت مل هنأل :ىنمأف (حتف «صلختسم) .ئمأف ركفت اذإ امك راصف

 (ع) .ةندب هيلع :دمحأو كلام

 ؛ةوهشب ديق [(عءط) ا رم لزنأو جرفلا نود ام يف عماج وأ لزني مل وأ لزنأ ءاوس] :ةوهشب سمل وأ
 لاقو «لزني مل وأ لزنأ ءاوس اقلطم جرفلا نود ام يف عماج ول ةاش بحت اذكو «هل ةربع ال افودب سملا نأل

 ىرت الأ ,عامجلا نيعب قلعتي مارحإلا داسف نأ :انلو «موصلا يف امك لزنأ اذإ كلذ عيمج يف مارحإلا دسفي :يعفاشلا

 عاتمتسالا نعم هيف نأ الإ دحلاك هريغب قلعتي ال عامجلاب قلعت امو «هدسفي ال تاروظحملا رئاس باكترا نأ

 فالخب مدلا مزليف همارحإ روظحم بكترا دقف هيلع مدق اذإف «ثفرلا ةلمج نم هنأل ؛هنع يهنم وهو ءءاسنلاب
 لزني مل اذإ هرضي الو «هداضي ام لحأل دسفيف «ةرشابملاب لازنإلاب لصحي وهو ةوهشلا ءاضق هيف مرحلا نأل ؛موصلا

 هذمي قلعتي ال امكف «ةرافكلا موصلا يقو داسفإلاب ءاضقلا جحلا يف بحي ام ىصقأ نألو «ةوهشلا ءاضق مدعل
 (حتف) .جحلا ءاضق بوو اه قلعتي ال اذكف موصلا يف ةرافكلا بوجو ءايشألا

 تلحدتسا ول نيح ًايزارتحا اديق عامجلا سيل :عامجب (ع ط) .مرحما دسفأ نإ ةاش بحت يأ :هجح دسفأ وأ

 الو «ةذللاو جرفلا ةرارح دجوو هلخدأو ةقرخب هركذ ّفل ول دسفي اذكو ءاعامجإ دسف اعوطقم اركذ وأ راح ركذ
 لب ةفرعب فوقولا دعب عماج ول انت اراعا ةندب تحت :يعفاشلا لاقو «هركملاو عئاطلاو يسانلاو دماعلا نيب قرف

 الحر نأ يور ام :انلو «ظلغأ هؤازج نوكيف مارحإلا قلطم يق اهدوجول ؛لمكأ فوقولا لبق هيف ةيانجلا نأل ؛ىلوأ

 يدهلاو «يقهيبلا هاور "ايده ايدهاو امككسن ايضقا" :امهل لاقف دي هللا لوسر الأسف نامرحم امهو ةأرما عماج
 دعب ام فالخي «ةاشلاب يفتكيف «ةيانحلا نعم ر تئافلا راص ءاضقلا بحو امل هنألو ءةاشلا لوانتي

 (حتف) . ظلغتف رباحلا لك ناكف «هيلع ءاضق ال هنأل ؛فوقولا



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۹۳ جحا باتک

 .. قلحلا دعب عماج وأ كاف الو هدعب ول انو هيف اقرتفي و «يضقيو يضعو
 عماجملا ىلع ةندب بحب يأ لباق نم دسافلا جحلا كلذ

 0 ا [هدسفي مل نم ىضمبي امك هجح يف دسفملا اذه يأ ] :يضقيو يضمبو

 ا أ لاعفألا ءادأب الإ نوكي ال مارحإلا نم للحتلا نألو «هفصو نود هلصأب ع ورشم

 لاعفألا ءادأ نأل ؛يضقيو ءاصقان ىدأتي ال الماك بحبو امو. ءهداسفل صقان هنأل ؛ ؛يضملاب بحاولا طقسي الو

 e لا «ةحصلا فصوب همزل امع بوني ال داسفلا فصوب

 نباو يلعو رمع نع يور الو «"لباق نم جحلا امهيلعو ءامهتجح يف نايضكو امد .تاقيزي 7لاقف «جحلاب نامرح امو

 (حتف «صلختسم) . لباق نم جحلا امهيلعو ءامهجح يف نايضعو امد ناقيري" :اولاق مهنأ أ دوعسم
 .عامجلاب جحلا ادسفأ ناذللا ناجوزلا يأ [(ط) انا ا تا ام ءاضق يف يأ ] :هيف اقرتفي ملو

 هيف عقو يذلا ناكملا نم ناقرتفي :يعفاشلا دنعو «مارحإلا دنع نم ناقرتفي :رفز لاقو ١7/١[ :قئاقحلا زمر]

 ,عامجلا يف ناعقيف كلذ ناركاذتي امهفأ :يعفاشلل «لزنملا نم امهجورخ نيح نم ناقرتفي :كلام دنعو :عامجلا

 امهنيب عماجلا نأ :انلو ءامهبهذم لثم سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع نع يور اع. ناكسمتي كلامو رفزو

 ةقشملا نم امهقحل ام ناركاذتي امهنأل ؛هدعب الو عاقولا ةحابإل مارحإلا لبق قارتفالل نعم الف ئاق حاكنلا وهو

 شارفلا يف اهقرافي نأ رمؤي ال هنأ ىرت الأ «قارتفالل نعم الف ًامدنو أ 0 ب ن ةييظفلا

 بحتست ةقرافملا نأ :لصاحلاو ءرطفلاو رهطلا ةلاح امهنيب ناك ام ركذت مهوت عم موصلا ةلاح الو ضيحلا ةلاح

 (حتف) .عاقولا نم امهسفنأ ىلع انمأي مل اذإ

 قلحلا لبق فوقولا دعب عماج ول يأ "ةاش" ىلع فطع [(ط) .ةفرعب فوقولا دعب عماج يأ ] :هدعب ول ةندبو

 ولو ءهبجوم ظلغتف تاقافترالا ىلعأ هنألو ءاعامس الإ كلذ فرعي الو ءا سابع نبا نع يور اذك «ةندب بحت

 وأ يمرلا لبق ناك ءاوس ًاقلطم جحلا دسفي مل يآ "ذاب لو اهل روب كرما O E ( راع ةنا#

 قيلعتف «نكر وهو «ةرايزلا فاوط ءاقبل دارم ريغ مامتلا ةقيقحو ,"هجح مت دقف ةفرعب فقو نم" :اككلع هلوقل ؛هدعب
 لاق هبو ءدسفي يمرلا لبق عماج اذإ :يعفاشلا لاقو «بحاولا نع ةمذلا غارفب داسفلا نم نمألاب ًامكح مامتلا

 ١754/١[ :قئاقحلا زمر] .للحتلا لبق امهنم الك نأ عماحلاو «فوقولا لبق عامجلاب ًارابتعا دمحأو كلام

 ةاشلا بوحو هيف ام ىلع فطع] :قلحلا دعب عماج وأ (ط) .هدعب وأ يمرلا لبق ناك ءاوس هجحل :داسف الو

 نوكي امنإ مارحإلا نع جورخلا نأل ؛هب ديق «قلحلا دعب عماج نإ ةاش بحت يأ [(ع) .عماج نإ ةاش هيلع بحت يأ
 تفخف «ءاسنلا قح يف الإ امرحم قبي مل هنأل ؛صقان مارحإ ىلع ةيانج هنأ ىلع ءانب ةاشلا موزلو ءريصقتلا وأ قلحلاب

 هلك ةرايزلل فاط ام دعب عماج ول هنإف «هرثكأ وأ هلك ةرايزلا فاوط لبق قلحلا دعب دارملاو «ةاشلاب ىفتكاف ةيانجلا

 وأ هلك ةرايزلا فاوط لبق :قلحلا (نيكسم) .ًاضيأ ءاسنلا هل تلحو همارحإ نم جرح هنأل ؛هيلع ءيش ال هرثكأ وأ

 (ع «ط) .هيلع ءيش الف هرثكأ وأ هلك فاط ام دعب ولف ءاسنلا ريغ قح يف لحلا دوحول ةيانجلا ةفخل هرثكأ



 ا ل ۲۹4 جحلا باتک

 رثكألا فاوط دعب وأ ءيضقيو يضحيو سفت نر ل
 كلذ دعب ةرمعلا ذب ةرمعلا *0
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 ETE ءاثدحم نكرلل فاط وأ ,دماعلاك يسانلا چ ف الو
 ثدحلا ةلاح يف يأ ةرمعلاو جحلا يف ! دوحجول هترمعل

 نايتإلا لبق عامجلا عوقول ؛ةرمعلا يأ :دسفت (ع) .ةرمعلا يف عماج ول اضيأ ةاش همزلي يأ :ةرمعلا يف وأ

 (ط) .دسفي مل نمك اهيف :يضعبو (حتف) .جحلا يف فوقولا لبق عامحلاك راصف «فاوطلا يأ اهنكرب
 يف دسفت :يعفاشلا لاقو :داسف الو (ع) .فاوطلا دعب ةرمعلا يف عماج نإ اضيأ ةاش هيلع بحت يأ :فاوط دعب وأ

 هدنع ضرف ةرمعلا ذإ ؛جحلاب ًارابتعا ةندب هيلعو «هدعب وأ رثكألا فوطي نأ لبق رمتعملا عماج اذإ اميف يأ «نيهحولا
 فاوطو «امهنيب توافتلل ا جحلا يف ةندبلاو ءاهيف ةاشلا بحتف هنم ةبتر طحأ تناكف ةنس اأ :انلو ,جحلاك

 (حتف) ۳٠۸/۲[ :قئاقحلا نييبت] .هلك ماقم موقي هرثكأو «ةفرعب فوقولاك راصف نكر ةرمعلا

 «يسانلا عامج دسفي ال :يعفاشلا لاقو «قافترالا يف لكلا ءاوتسال ؛لهاحلاو يطحملا اذكو :يسانلا عامجو

 موصلا هباشف رذعلا عم رظحلا مدعل ةيانج عقي مل هلعف نإ :لوقي وه «ةمئانلاو ةهركملا عامج يف فالخلا اذكو

 اقافترا مارحإلا يف قافترالا نعم رابتعاب داسفلا نأ :انلو ءاهركم ناضمر يف رطفلاب ةرافكلا همزلت ال ثيح
 لكألاو عامجلاب موصلا دسفت الو «ةيانح عقيف هريغو نايسنلا ضراوعب مدعني ال اذهو ,عامجلا وهو اصوصخم

 نأ امك هل ةركذم مارحإلا تالاحو «مرحملا ةئيه انه نأل ؛كاسمإلا وهو موصلا نكر ناتوفي امهنأ عم ايسان

 ربتعاف ةركذم ةئيه هيف سيل هنأل ؛موصلا فالخب ,ةركذم ةالصلا ةئيه نأ ىلع ءانب ةالصلا دسفي ايسان مالكلا

 عامج اذكو «قافترالا يف امهئاوتسال ؛ماكحألا نم مثإلا ريغ يق :دماعلاك (صلختسم «ييع) .ارذع هيف نايسنلا

 (ع ط) .يعفاشلل افالخن دسفم ةهركملاو ةمئانلا

 ةيانحلا باب نم غرف امل [(ع) .فاط نإ ةاش بحت يأ ةاشلا بوحو هيف ام ىلع فطع] :خلإ نكرلل فاط وأ

 ةساجنلا عم فاوطلا نأل ؛ثدحملاب فاوطلا دّيقو «مارحإلا دعب وه يذلا فاوطلا ىلع ةيانحلا ركذ مارحإلا ىلع

 ظلغف ثدحلا نم ظلغأ ةبانحلا نألو ف سابع نبا نع كلذ يور "ابنج ول ةندبو" :هلوقو ءطقف هوركم ةعئاملا

 فاوطلا" :#تبلع «هلوقل ؛الصأ هب دتعي ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع فاوطلا اذهبي دتعيو «توافتلل اراهظإ اهبجوم

 .ةراهطلا هطرش نم نوكيف "ةالص تيبلاب

 ةدايز نوكي هيف ةراهطلا طارتشاف ءةراهطلاب ديق ريغ نم «ه:جحلا» 4ِقيِتمْلا ٍتيياباوُهَرطِيْلَوإل :ىلاعت هلوق انلو
 ءمكحلا نود باوثلا يف ةالصلاب فاوطلا هيبشت ثيدحلاب دارملاو ا ربخب تبثت الف خسن يهو «صنلا ىلع

 «ةنس ةراهطلا اندنع ليق مث «ةالصلا دسفيو فاوطلا دسفي ال مالكلاو ةلبقلا نع فارحنالاو يشملا نأ ىرت الأ

 (ع) .ةرايزلا فاوط وهو هلحأل يأ :نكرلل (حتف «ْييع) .ةبحاو امنأ حيحصلاو



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۲۹۵٥ جحلا باتك

 فاوط لقأ كرت وأ ردصلاو مودقلل اثدحم ا ةقدصو «هديعيو اي ول ةندبو
 لقأف طاوشأ ةثالث وهو ابنج فاط يأ ةندب بحت يأ

 O و ا د جلا ET امرحم يقب هرثكأ كرت ولو «نكآرلا

 ؛"وأ" ىعع واولا [(ع) .لامكلا هجو ىلع هب أيل ؛اعيمج ثدحلاو ةبانحلا ف فاوطلا هيلع بجي يأ ] :هديعيو

 ثدحلا يأ نيتروصلا يف هيلع حبذ الو ءةكح ماد ام ةداعإلا وأ وه امإ لب «مدلا صوصح سيل بحاولا نأل

 حصألاو «"ديعي نأ هيلع ":خسنلا ضعب فو ءلضفأ ةداعإلاو «رحنلا مايأ يف هداعأ اذإ ام ىلع لومحم وهو «ةبانجلاو

 ال اثدحم هفاط دقو هداعأ نإ مث ,ثدحلا يق اهروصقو اهيف ةيانجلا لامكل ؛ابوحو ةبانحلا يفو ابدن ثدحلا يف ديعي نأ

 هداعأ نإو هتقو يف هداعأ هنأل ؛هيلع ءيش ال رحنلا مايأ يف ابنج هفاط دقو هداعأ نإف ءرحنلا مايأ دعب ولو هيلع مد
 هفاط دقو هلهأ ىلإ عحر ولو «ءءيش بحي ال :امهدنعو ءرحنلا مايأ نع ريخأتلل ؛ةفينح يبأ دنع مد بجي رحنلا مايأ دعب

 رغب ةكم لخادم نأ لو« للا نت ى دي ةكم لوألا تاوطلا نأل ةد مارح كيعيو درت نأ هيلع اج

 نأ لضفألا نأ الإ زاج ةندب ثعبو دعي مل نإو ؛مارحإلا كلذب دوعي :ليقو «ةكم لوخدل ديدح مارحإ همزليف مارحإ
 هفاط دقو هلهأ ىلإ عحر ولو «ءارقفلا عفن هيفو «هب ادتعم عقو فاوطلا نأل ؛لضفأ مدلا ثعب :"طيحملا" يفو ءدوعي

 (نيكسم «حتف) .ةيانحلا فيفختو ءارقفلا عفنل ؛لضفألا وهف ةاشلاب ثعب نإو ءزاج فاطو داع نإ ًاثدحم

 وه فاوط لكل اذكو "ردصلاو مودقلل" :هلوقو ءطوش لكل ةطنحلا نم عاص فصن ةقدصلا :ًاثدحم ول ةقدصو

 هتبتر وندل ًاراهظإ ةقدصلاب هيف ىفتكا هنأ الإ عورشلاب بحو نإو وهو «ةراهطلا كرتب صقنلا نم هلخخد امل اربج عوطت
 فاول نو هني ترافل اراهفإ دلا قود: اند ردصلا فار ةقديصلا تيوتا و لا اا بجا نع

 «عورشلاب بجو ام نم ىوقأ ىلاعت هباجيإب بحو ام نأل ؛ةاش ًاثدحم ردصلا فاوط يف ةفينح يبأ نعو «ةرايزلا

 ارهاط هداعأ نإف «ةاشلاب ىفتكيف «ةرايزلا فاوط نود وه مث ,ريثك صقتن هنأل ؛ةاش هيلعف ابنج ردصلل فاط ولو

 (نيكسم) .عورشلاب ًابجاو راص هنكل ةنس وهو مودقلا فاوطل يأ :مودقلل (حتف «نيكسم) .هيلع ءيش الف
 (نيكسم) .عوطت وه فاوط لك يف اذكو «ةرايزلا فاوط نم ندأ هنكلو بحاو وهو :ردصلاو
 وأ نيطوش وأ اطوش كرت يأ [(ط) .كرت نإ ةاش بحت يأ ةاشلا بوحو هيف ام ىلع فطع] :خلإ لقأ كرت وأ

 عحر ولو «ثدحلا ببسب ناصقنلا يف امك مدلاب رجنيف «ريسي ناصقنلا نأل ؛ةاش هيلعف ةرايزلا فاوط نم ةثالث

 لقتنا هل فاط اذإ امأ ءردصلل فاط نكي م اذإ الإ روصتي ال كرتلا اذه مث «ةاش ثعبيو دوعي ال نأ زاج هلهأ ىلإ

 (حتف) .مدق ًالإو ةقدص همزل هلق ناك نإ ردصلا نم يقابلا يف رظني مث «هلمكي ام ةرايزلا فاوط ىلإ

 راصف لكلا مكح رثكألل نأل [(ع) .ًادعاصف طاوشأ ر رهو نكرلا تاوط يا عو كرتاولو
 كركر نفع امو اننا ا نضر" امر يتب" :هلوقو ["070/؟ :قئاقحلا نييبت] .الصأ فطي م نأك

 (ط) .مارحإلا كلذب دوعي نأ هيلعف هلهأ ىلإ عجر نإو «هفوطي ىح ءاسنلا نع ادبأ :امرحم (حتف) .ةرايزلل



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۲۹٦ جحلا باتک

 ءاثدحم نكرلل فاط وأ ءهلقأ كرتب ةقدصو ءابنج هفاط وأ ردصلا رثكأ كرت وأ
 همايأ يف ةرايرلا فاوط ردصلا فاوط لقأ ةبانحلا ةلاح يف يأ ردصلا يأ

 0 ا ءابنحج نک رل E ‹قيرشتلا مايأ رحخآ ف ارهاط ردصللو
 ردصلل فاطو يأ

 ماد ام هتداعإ هيلعو ءبحاو هنأل ؛ردصلا فاوط رثكأ كرت نإ اشيا هاف يت يآ | ةرددفلا ريكا كرت" وأ

 مكح رثكألل نأل ؛هرثكأ كرتب اذكف «مدلا بجي هكرتب هنألف هرثكأ كرتب مدلا بوحو امأ [(ع«ط) .ةكمم

 (حتف) .ةكمب ماد ام ةداعإلاب رمؤي هنكل ريبك صقن هنألف ءابنج فاوطلاب امأو ءلكلا
 اطوش كورتملا ناك نإف ؛ةقدص طوش لكل ءردصلا طاوشأ لقأ كرتب ةقدص بحت يأ :هلقأ كرتب ةقدصو

 (حتف) .عاص فصن نيكسم لكل «فصنو عاصف ةثالث ناك نإو «عاصف نيطوش ناك نإو «عاص فصنف

 (ع) .فاط نإ اقافتا ةاش بحت يأ :فاط وأ

 فاوط نأ يعي «مد همزلي ال رحنلا مايأ يف فاط ول هنأ ىلإ ةراشإ هب ديق :ارهاط ردصللو اثدحم نكرلل
 مايأ يف ةرايزلا فاوط عوقول ثدحلاب بحاولا مدلا طقسف «ةرايزلا فاوط ىلإ لقتني رحنلا مايأ يف ردصلا

 مايأ رخآ يف ردصلا فاوط ناك ول ام فالخب ةكم ماد ام هب يتأيف ءردصلا فاوط يقبو «ةراهطلا عم رحنلا

 ثدحلا مد طقس اذإ هنأل ؛تئافلا مدعل ردصلا فاوط هيلإ لقتني ال ثيح ًاثدحم نكرلل فاط دقو قيرشتلا
 ردصلا فاوطو «بحاو ريغ ثدحلا ببسب ةرايزلا فاوط ةداعإ نألو «ةرايزلا فاوطب ريخأتلا مد بجو

 .نيتحتاولا ريغ ىلإ لقي ال 'بحتاولاف جاو

 فاوطل مدو ءاثدحم ةرايزلا فاوطل مد :ةفينح يأ دنع نامد همزلي ًاثدحم ردصلل فاط ول هنأل ؛"ًارهاط" :هلوقب ديقو
 "ردصلاو مودقلل اثدحم فاط ول ةقدصو" :هلوقب فنصملا مالكل قفاوملا وهو ءةقدصو مد :ةياور يقو ءاثدحم ردصلا
 :هدنع ءامد ةثالث همزليف قيرشتلا مايأ رحآ يف ًاثدحم ردصلل هفاوط عم همايأ يف ةرايزلا فاوط يف ًابنح ناك اذإ امأ

 ريخأتلا نأل ؛نامد :امهدنعو ءاثدع فاط هنوكل مدو ءرحنلا مايأ نع هريخأتل مدو ءردصلا فاوط كرتل مد

 (حتف) .مدلا بجوي ال امهدنع

 (ط) .ةقدصو مد :ةياور فو «ةياور يف نامد همزلي اثدحم هفاط ولو «مد همزلي ال رحنلا مايأ يف هفاط ولف :قيرشتلا

 فاوط نأل ؛قيرشتلا مايأ رحآ يف ًارهاط ردصللو همايأ يف ًابنح نكرلل فاط ول نيمدلا بوجو هجو :نامدو
 «جحلا لاعفأ بيترت بوحول ؛ردصلا ةين وغلتو ةندبلا طوقس يه ةدئافل ةرايزلا فاوط ىلإ لقتني انهه ردصلا

 مدو «فالح الب ردصلا كرتب مد بجيف «رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوطل ًارعؤمو ردصلا فاوطل ًاكرات نوكيف
 ينأي ةكمب ناك نإف ءامهدنع دحاو مدو «هدنع نامد نوكيف «رحنلا مايأ نع ةرايزلا فاوط ريحخأتب ةفينح يبأ دنع

 (حتف) ١75/١[ :قئاقحلا زمر] .دحاو مد الإ همزلي الو ردصلا فاوطب



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۹۷ جملا باتك

 لبق تاقرع نما الا وأ يعسلا كرت وأ دعي و اثدحم ىعسو هترمعل فاط وأ

 اول عا رو حا ا مج اهلك رامجلا يمر وأ ةفلدزملاب فوقولا كرت وأ مامإلا
 اضيأ هاش بحت يأ

 كرت هنأل ؛مد هيلعف ديعي نأ لبق هلهأ ىلإ عجرو اهنم لحو ءوضو ريغب ىعسو ةرمعل فاط نم يأ :هترمعل فاط وأ

 ديعي ةكح ماد امو ءريسي ناصقنلا ذإ ؛نكر لا ءادأب للحتلا عوقول ؛دوعلاب رمؤي الو .فاوطلا يف ةبجاو يهو ةراهطلا

 داعأ ولو «ةداعإلاب ناصقنلا عافترال ذئنيح هيلع ءيش الو «فاوطلل عبت هنأل ؛يعسلا ديعيو ؛هيف ناصقنلا نكمتل ؛فاوطلا

 هنأ "ريغصلا عماجلا" حارش نم هريغو ناخ يضاق ركذو «ةمئألا سمخ هراتحا ام ىلع هيلع ءيش الف يعسلا نود فاوطلا

 ءربتعي الف فاوطلا لبق يعسلا لصح لصح ضقتنا اذإف ءلوألا فاوطلا ضقن دقف فاوطلا داعأ امل هنأل ؛مدلا هيلع بحي

 هصاصتخال ؛فاوطلا يف اطرش تناك امنإو «يعسلا يف طرشب تسيل ةراهطلا نأ :لوألا لوقلا هجوو «مد همزليف

 نأ يعسلا يف طرشلا امنإو « رك هم ا ا امك هجو نم ةالصلاب هرابتعاو تيبلاب

 (صلختسم «ئيع) .هب للحتي هن أ ىرت الأ «ةفصلا هذه ثدحملا فاوطو «هب دتعم فاوط رثأ ىلع هب ىتؤي

 يعسلا دعي ملو فاوطلا داعأ نإو «هيلع ءيش ال امهداعأ نإف .هلهأ ىلإ عحرو امهدعي مل هنأ لاحلاو يأ :دعي ملو

 [(ع) .هجح دسفي ملو ةورملاو افصلا نيب] :يعسلا كرت وأ (ع) .مد هيلع :ليقو «حيحصلا يف هيلع ءيش ال :ليق

 ,رذع همن نكي مل اذإ ام ىلع لومحم بحاو لك كرتب مدلا موزلو ءابجاو هنوكل ؛يعسلا كرت ول ةاش بحت يأ

 ؛هكرتب هجح دسفي ملو «يعسلا يف بكر وأ «ةورملاب أدب ول اذكو ءلكلا كرتك رثكألا كرتو ءبحي مل ناك نإو

 (حتف) . .مدلاب رجني هنأل ؛داسفلا ىضتقي ال بجاولا كر نأل

 بورغلا دعب ضافأ ول هنإف «بورغلا لبق يأ [(ع) .هيلع ءيش ال سمشلا بورغ دعب ضافأ ولف] :مامإلا لبق

 «فوقولا لصأ نكرلا نأل ؛بورغلا لبق ةضافإلا يف هيلع ءيش ال :يعفاشلا لاقو «ءيش همزلي ال مامإلا لبق

 0 ؛بحاو سمشلا بورغ ىلإ هتمادتساو «نكر فوقولا سفن نأ :انلو يش ةمادتسالا كرتب همزلي الف

e؛اليل فقو اذإ ام فاللخب «مدلا بجي بجااولا كرتبو «بوج.ولل وهو رمأ 'ةييلا بورغ دعب اوعفداف" :  

 نم" : لع هلوق نمو «يور ام لصأ ىلع هءارو ام يقبف اليل ال ارام فقو نميف ةنسلاب ةمادتسااا انفرع انأل

 اندنع هيلع ءيش ال مامإلا لبق ولو سمشلا بورغ دعب ضافأ ولو  جحلا كردأ دقف ارام وأ اليل ةفرعب ففو

 داع نإو .طقسي هنأ ةفينح يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف مدلا هنم طقسي ال بورغلا دعب تافرع ىلإ داع ولو ءاضيأ

 ام فوقولا نأل :ةفلدزملاب فوقولا (حتف «نييع) [*077/؟ :قئاقحلا نييبت] .خياشملا فالتحا هيفف بورغلا لبق

 (حتف) .ءيش همزلي ال ام ةتوتيبلا كرت ولف «بحاوب سيل هنأل ؛ةفلدزملاب ةتوتيبلا كرت فالخب «بجاو

 بحجيف دحاو موي يف وأ اهلك مايألا يف يأ [(ع) .ةعبرألا مايألا لك يف اهيمر كرت يأ ] :اهلك رامجلا يمر وأ
 مويلا سمه برغت مل امف «قيرشتلا مايأ رخآ نم سمشلا بورغب ققحتي امنإ كرتلاو ءدحتم سنجلا نأل ؛دحاو مد

 - «مدلا هيلع بجي الو «زاح ليللاب هاضقو مويلا يف يمرلا كرت ولف «بيترتلا ىلع يمرلاب اهؤاضق نكمي ريحألا



 هدسفي ال امو جحلا دسفي ام نايب ۲۹۸ جحلا باتك

 قلح ول نامدو «لحلا يف قلح وأ «نک رلا فاوط وأ قلحلا رحأ وأ موي يمر وأ
 نامد بجي يأ رحنلا مايأ تضم يح هتقو نع

 .حبذلا لبق نراقلا

 اش ام صقنيف ًامد غلبي نأ الإ رمت نم عاص وأ ةاصح لكل عاص فصن ةقدص بحت ثالثلا ىدحإ يمر كرت نإو =
 نيتاصح وأ ةاصح كرت نإو «مويلا كلذ يف هدحو مات كسن هنأل ؛مد بجي رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر كرت نإو
 ىفتيكف دحوي ملو هرثكأ وأ كسنلا لك كرتب مدلا بوحو نأل ؛عاص فصن ةاصح لكل قدصت ةثالث وأ
 (حتف) .يعفاشلل افالخ بحاوب سيل اه تيبملا نأل ؛مد بجي ال ىم ةتوتيبلا كرت ولو «ةقدصلاب

 مايأ نع ةرايزلا فاوط رحأ يأ ] :نكرلا فاوط وأ (ع) .دحاو موي ين رامجلا يمر كرت يأ :موي يمر وأ
 ةرايزلا فاوط رحأ اذإ مد بجي يأ [(ع) .ريخأتلا يف هيلع ءيش ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع مد هيلع بجي رحنلا
 لعفي ام نأ ملعاو .يمرلا لبق لبق قلحلاك كسن ىلع كسن علقت يف فالخلا اذكو «هيلع ءيش ال :الاقو ءرذع ريغب

 هجو يف يعفاشلاو «ةفينح يبأ دنع بحاو بيترتلا اذهو «فاوطلاو قلحلاو رحنلاو يمرلا :ةعبرأ رحنلا موي
 :لاق الإ رحأ وأ مدق ءيش نع لئس ام تع هنأل ؛امهدنع ءيش الو «بيترتلا كرتب هدنع مد بجي اذهلف ,دمحأو كلامو
 :امّح سابع نبا لوق مامإللو ءرخآ ءيش ءاضقلا عم بحي الف ءءاضقلاب كردتسي تئافلا نألو ؛ "جرح الو لعفا'
 بحوأ لافت هللا نالو ؛ةيدفلا ال مثلا ثيدحلا يف يفنملا جرحلاب دارملاو «"مدلا هيلعف كسن ىلع اكسن مدق نم"

 (حتف) .ةرورض ريغب قلح اذإ كنظ امف «هناوأ لبق ةرورضلل قلح نم ىلع ةيدفلا
 اهلك روصلا هذه يف ةاش بحتف رحنلا مايأ يف مرحلا ريغ يف قلح هنأ دارملاو «ةرمع وأ جحب] :لحلا يف قلح وأ
 تاش بحت مرحلا ريغ يف قلح نإ هنأ دارملا نأل ؛يقافتا لحلاب دييقتلا [(يشح) .ضعبلا يف امه ًافالخ هدنع
 بحي ام ةفلاخملابو «ةفينح يبأ دنع مرحلا وهو ناكملابو ءرحنلا مايأ وهو نامزلاب تقوتي قلحلا نأ :لصألاو
 اوقلحو ةيبيدحلاب هباحصأ عم رصحأ كع هنأل ؛اممي فقوتي ال هنأل ؛هيلع ءيش ال :فسوي يبأ دنعو «هدنع نامد
 فسوي يبأل ةجح الو «تقولا كلذ يف الإ ةبرق فرعي ملو «ناكملاب صتخيف كسن قلحلا نأ :هلو مرحلا ريغ يف

 يح قلحي مل ن نإو هيف اوقلح مهلعلف مرحلا يف ةيبيدحلا ضعب نألو «قلحلا هيلع بجي ال رصحما نأل ؛ىور اميف
 :رفز دنعو «نامزلا نود ناكملاب تقوتي :دمحم دنعو ءًاقافتا ءيش هيلع بحي ال هيف قلحو داع مث مرحلا نم جرح

 .ناكملا نود نامزلاب تقوتي

 يف قلحلاو ريصقتلاو «قافتالابف ليلحتلا قح يف تقوتي ال ام امأ «مدلاب نيمضتلا قح يف تيقوتلا يف فالخلا اذهو

 هيلع ءيش ال رصقو هلهأ ىلإ عجرو رصقي ملو مرحلا نم رمتعملا جرح اذإ يح عامجإلاب نامزلاب تقوم ريغ ةرمعلا
 قلحلا نأل ؛طقف جحلل ةبسنلاب وه امنإ رحنلا مايأ دعب مرحلا ريغ يف قلحلاب مامإلا دنع نيمدلا بوحو نأ :لصاحلاو
 (حتف «نیکسم) .ةرمعلاو جحلا يف دحاو مد بجي :دمحم دنعو «عامجإلاب نامزلاب تقوم ريغ ةرمعلا يف
 (عءط) .طقف نارقلل مد :الاقو «نارقلل مدو «بيترتلا كرتل مد :ةفينح يبأ دنع نامد هيلعف قلح ول يأ :نراقلا قلح



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۲۹۹ جحلا باتك

 HEDL ,ءازجلا هيلعف هلتق نم هيلع لد وأ ًاديص ٌمرحم لتق نإ
 الالح وأ امرحم ناك ءاوس ديصلا ىلع مرحما

 امل ارياغم ًاعون ديصلا يف مارحإلا ىلع ةيانحلا تناك املا 1717/١[ :قئاقحلا زمر] .ديصلا لتق ءازج نايب ف :لصف

 دحاو باب يف مدقت ام عم هعمجو عونلا ف فالتحالل ةدح ىلع لصف يف اهدروأ تايانجلا عاونأ نم مدقت

 (ط) .ًاكطخم وأ ناك ادماع ءادبع وأ ناك ارح 3 لقاع :مرحم (حتف) 00

 ءةيلهألا تاناويحلا نم رقبلاو منغلاف «ةقلخلا لصأب شحوتملا هحانجب وأ همئاوقب عنتمملا ناويحلا وه ديصلا :

 :يرحبو «ربلا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام وهو :يرب :ناعون وهو «ديصب تسيل سنأتسملا يبظلاو طبلاو 0
 يرحبلاو ءلصألا ربتعاف «ضراع كلذ دعب ةنونيكلاو «لصألا وه دلاوتلا نأل ؛ءاملا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام وهو

Gm sS4ر ُدْيَص مكل لجأ  

 (نيكسم (حتف) . .ابلاغ ىذألاب ئدتبي ام وهو و هللا لوسر هلتقب رمأ ام الإ مرحلا ىلع مارح يربلاو ٩(« 5 :ةدئاملا)

 مرحم لتق نإ يأ [ (٠٠:ةدئالا) 4معَتلا نم لق ام لم ٌءاَرجَف رقت کنم هلق ر :ىلاعت هلوقل| :ءارجلا هيلعف

 مرحلا ديص ديصلا ناك ءاوسو ءاهلبق وأ ةمرحلاب ملعلا دعب لتقلا ناك ءاوس ءازحلا هيلعف لتاقلا هيلع لد وأ ًاديص

 رفح وأ ديصلل ةكبش بصن ول امك «هيف ًايدعتم ناك اذإ اببستم وأ ًارشابم ًايسان وأ ًادماع ناك ءاوسو «لحلا وأ

 هلثق حابب ناريل وأ ءاملل ةزيفعت رفح وأ تاق ىلع اق اطظاطسف فت ولو: نشف دوم نطو مل

 لحأل امهدحأ :ناءازج هيلع نوكي نأ يغبني ناك مرحلا يف ًاديص لتق اذإ نكل «هيلع ءيش ال ءاهيف بطعف بئذلاك

 لحي ال مرحملا نأل ؛ىوقأ مارحإلا ةمرح نأل ؛دحاو ءازج الإ هيلع بحي ال هنأ الإ «مرحلا لحأل رحآلاو :مارحإلا

 اولن الإ :ىلاعت هلوقلف ؛لتقلا يف ءازحلا بوحجو امأ ءامهفعضأ امهاوقأ عبتتساف ءاعيمج مرحلاو لحلا يف ديصلا هل

 (ة ه :ةدئاملا) کنم هلق نمو مرح كو لاا

 نذإ" :اكلع لاقف ءال :اولاقف ؟"متنعأ له مت رشأ له متللد له" :ةداتق يأ ثيدح يف يور املف ةلالدلا ق امأو

 بحي ال نأ :سايقلاو «ةدئاف لاؤسلا يف ناك امل ميرحتلا يف رثأ ةلالدلل نكي مل ول هنأ هب كسمتلا هحوو "اولكف

 ؛لالحلا لالحلا ةلالد هبشأف لتقب تسيل ةلالدلاف «لتقلاب قلعتي ءازجلا نأل ؛يعفاشلا ذحأ هبو «لادلا ىلع ءازجلا

 .هض ةداتق يأ ثيدح هيلع ةجحلاو

 لح ولف «مرحم لادلاو ديصلا لولدملا ذخأي نأ :لوألا :طورش ةسمخح مرحلا لادلا ىلع ءازحلا بوجو يف نأ ملعا مث

 ءازجلا بجي ال هب ملع ناك ول يح «ديصلا ناكمب املاع لولدملا نوكي ال نأ :ياثلاو .هيلع ءازج الف هذحأ لبق لادلا

 رخآ مرح ةلالدب ديصلا ذحأو هبذك ول يح «هبذكي ال يأ ةلالدلا يف لادلا لولدملا قدصي نأ :ثلاثلاو .لادلا ىلع

 نع تلفنا ولف «ديصلا تلفني ال نأ :سماخلاو .ةلالدب لتقلا لصتي نأ :عبارلا .لوألا ال يناثلا ىلع ءازجلا ناك

 (حتف «نيكسم) .لادلا ىلع ءيش ال رخآ ناكم نم ذأ مث «هناکم



 هحرجو ديصلا لتق ءازج نك جحلا باتك

 ايده اهب يرتشيف نم عضوم برقأ وأ هلتقم يف نيلدع ميوقتب ديضلا ةميق وهو
 ةميقلاب لتاقلا يأ ا يف يأ ءازلا يأ
 27 لك ماعط نع ماص وأ ةرطفلاك هب قّدصتو ًاماعط وأ ءايده تغلب نإ هحبذو

 عاص لك فصن نع يأ ءاش نإ ماعطلاب يأ اه يرتشي ءاش نإ هتميق  مرحلاب ءاش نإ

 هتلاح رابتعاب هميوقت دارملاو «حصألا وهو «ناكملاو نامزلا رابتعا ديصلا ةميق رابتعا يف لصألا :ديصلا ةميق
 ةميقلا ربتعتو كلاملل نامضلل موقتلا فالخب «ةراف افكلل ميوقتلا يف ةربتعم ريغف ميلعتلاب ةيبسكلا هتلاح امأو ةيقلخلا

 نإ رظنملا يف ديصلا هبشي ام ءازجلا :يعفاشلاو دمحم لاقو «هيف ةعنصلاب داز ام ثيح نم ال ًاديص هنوك ثيح نم

 لثم معنلا نم ءازج هيلعف :هريدقت (4ه:ةدئامل) مّعتلا َنِم م لق ام لم ٌءاَرَجْف :ىلاعت هلوقل ؛معنلا نم ريظن هل ناك

 - ةروصلا يف لثملا يأ - ريظنلا ةباحصلا تبحوأ اذهو «صنلا فلاح دقف مهاردلا نم هلثم هنإ :لاق نمف «لوتقملا

 هل ريظن ال ام يفو «قانع بنرألا يفو «ةاش يبظلا يفو «ةرقب يشحولا رامحلا يفو «ةندب ةماعنلا يف بجي يح

 ةروص لثملا وه قلطملا لثملاو ؛لثملا وه بحاولا نأ فسوي يبأو ةفينح يبألو «ةميقلاب ًانومضم نوكي روفصعلاك
 .اعرش ربتعي ال نعم الب ةروص لثملاو «ئعم لثملا ربتعي هرذعت دنعف «ئعمو
 داحتا عم اهلثم ةباد هيلع بجي ال ةباد فلتأ ول نح «هتميقف الإو ايلثم ناك نإ هلثم بجو ناسنإ لام فلتأ ول اذهو

 رامحلل ًالثم نوكت فيكف ةرقبلل ًالثم ةرقبلا نكت مل اذإف «سنحلا فالتحا عم كنظ امف «يناعملا فالتخال ؛سنلا
 وأ «عرشلا يف ادوهعم هنوكل امإ ؛ةميقلا وهو نعم لثملا ىلع هلمح بحو عمو ةروص سنجلا رذعت اذإو «يشحولا
 نألو «نيفلتخم نيعضوم لوانتي ال دحاولا ظفللا نأل ؛ًادارم ريظنلا نوكي الف «هل ريظن ال اميف عامجإلاب ًادارم هنوكل
 دئاع کنم هلق نمو :هلوق يف ريمضلاو SS :ىلاعت هلوق

 الثم (4ه:ةدئامل) معنا نم + له ام و ن ادع كتم هلع رم 8 :ىلاعت هلوق يف "لثملا" نوكي نأ بحوف «هيلإ

 يور امج. دارملاو ءيشحولا ىلع قلطي معنلا مسا نأل ؛ديصلا معنلاب دارملاو «ةميقلا الإ لكلا معي لثم انل سيلو «لكلل
 (٤۹٠:ةرقبلار مكْيلَع ىَدَتْغا اَم لب هيلع اودتعافإ :ىلاعت هلوق ىف نألو «نيعلا باجيإ نود ريدقتلا :ةباحصلا نع
 (حتف) .اذه يف اذكف «عامحجإلاب نامضلا يف ةميقلا :ةيآلا يف ”لثملا' اذه نم دارملا

 ةميقب ةراصبو ةفرعم هل نم :لدعلاب دارملاو «نيلدع نيلحر موقتب ةموقم ةميق يأ فوذحمم قلعتم :ميوقتب

 يأ :هنم عضوم ( ع) < .ديصلا هيف لتق عضوم ين يأ ميملا حتفب ب :هلتقم (حتف) .ةداهشلا باب يف لدعلا ال «ديصلا

 55 «يخركلا ةياور وهو [منغو رقبو لبإ نم] :ايده (ع) .ديصلا اهيف عابي ال ةيرب يف ناك نإ لتقملا نم
 (حتف) .ةبيش يبأ نبا هاور «بارغلاو ةأدحلاو ةرأفلاو بئذلا لتقب الكلع هرمأ نم درو امل ةيادملا بحاص

 (ط) .كلذ نم لقأ زوجي الو «ريعش وأ رمت نم اعاص وأ رب نم عاص فصن ايمذ ولو نيكسم لك يطعيف :ةرطفلاك
 يف ئرجي ايده هتميق لعجي نأ يف ديصلا لتاقل رايخلا [(ط) .ماص مث اماعط لوتقملا موق ءاش نإ] :خلإ ماص وأ

 اماعط اهلعجي وأ «هفرشأب هنع ربع «مرحلا :ةيآلا يف ةبعكلا نم دارملاو «مرحلا يف هحبذيو منغو رقبو لبإ نم ةيحضألا
 - :يعفاشلاو دمحم نعو ءاموي نيكسم لك ماعط ناكم موصي مث اماعط هموقي وأ «ةرطفلا ةقدص يف امك هب قدصتيو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰۹ جحلا باتك

 هحرح نإو ءاموي ماص وأ هب قّدصت عاص فصن نم لقأ لضف ولو ءاموي نيكسم

 ديصلا مرح ءاش نإ ءاش نإ باسحلا اذه دعب ماعطلا نم

 O EOE ETE «هنم صقن ام نمض هرعش فتن وأ هوضع عطق وأ
 ديصلا يأ

 فطع مث «يدهلا يف مكحلا امه تبثأ (40:ةدئامل) کنم ٍلدَع وذ هب کیل :ىلاعت هلوقل :نيمكحلا ىلإ رايخلا =

 اک 3 :ىلاعت هلوق نأ نيخيشللو «ةرورض امهيلإ رايخلا نوكيف "وأ" ةملكب موصلاو ماعطإلاب ريفكتلا هيلع

 لحدي الف هيلع فوطعم (ة0:ةدئامل) «ًاماَيِص َكِلَذ ُلْذَع ر :هلوق اذكو «"ءازجف" ىلع فوطعم (٠٠:ةدئالار

 اذهو «"مكحي" لوعفم هنأل ؛"هب" يق ريمضلا ىلع ال و ناك ول نإ لخدي ناک امنإو ءامهمكح تحت

 رييختلا نألو ا ل عجري امنإو «نيمكحلا رايتخا ىلع ةلالد هيف نكي ملف «ع وفرم

 .نيميلا ةرافك يف امك هيلإ رايخلا نوكيف «هيلع نمل اقفر عرش

 قانعلاك هب ىحضي ال ام ةميقلا تغلب اذإف «مامإلا دنع ةيحضألا يف زوجي ام الإ روم ال يدها ىلع رايجعالا حقو اذإ م

 ٠ ٩(« :ةدئاملا) معلا نم :هلوق مومعل ؛حبذيو حصي :الاقو ءازح قانعلا حصي الو «قدصتلا الإ هيف زج ىل الغم

 وأ يدهلا نم حورشملا رييختلا ىلع اندنع ءازجلا مث ءفرع امك صوصخ#م نمز يف الإ ةبرقب تسيل مدلا ةقارإ نألو

 ةلباقم يف ءازجلا نأل ؛مايصلا مث ,ماعطإلا مث ءألوأ يدحلا بجيف «بيترتلا ىلع رفز دنعو «مايصلا وأ ماعطإلا
 يف حبذلا هيلعف يدهلاب ريفكتلا راتحا نإف «رييختلل ةيآلا يف "وأ" نأ :انلو «بيترتلا وه يناحلا لاحب مئالملاو «ةيانجلا

 ؛مرحلا ريغ يف زوجيف «ماعطإلاب وأ ٠ :ةدئاملا) عكا غلاب ايده :ىلاعت هلوقل ؛ءارقفلا ىلع همحلب قدصتلاو مرحلا

 ةقارإلاب حبذلا يف ةبرقلا نأ :انلو ءيدهلا ىلع سيقي وه «يعفاشلل ًافالخ مرحلاب ديقتي الف نعمل ةلوقعم ةبرق هنأل

 فلتخي الف «سفنلا رهق ةدابع هنأل ؛عامجإلاب هريغ ف زوجيف «موصلاب وأ «مرحلاب ديقت اذهلف «نعملا ةلوقعم ريغ يهو
 (صلختسم «حتف «ئيع) .ناكملا فالتخاب

 (ط) .هنم لقأ ءادتبا بحاولا ناك وأ ريعش وأ رمت عاص نم لقأ وأ رب نم عام

 اذإ امأ «هرثأ يقبو ئرب اذإ اذهو ءلكلاب ءزجلل ارابتعا :خلا نمض (نيكسم) .هعزن هوحنو شيرلاو رعشلا :فتن

 لاز مث تضيباف هنيع برض وأ تتبنف هنس علق ول اذكو «هيلع ءيش ال رثأ هل قبي مل ولو «هلک نمض تام

 لازو نس هل تبنف «تضيباف هنيع برض وأ هنس علق ول اذه ىلعو «ملألل ةقدص همزلي :فسوي وبأ لاقو «ضايبلا
 هنع باغ ولو «قالطإلل بسانملا وهو[ ١78/١ :قئاقحلا زمر] .نامضلا هنع طقسي ال :"عئادبلا" يقو «ضايبلا
 نمض هجرخأ نإف «عانتمالا زيح نع عطقلا هحرخي ال نأب ةديقم ةلأسملاو «ةميقلا لك همزل ال وأ تامأ ردي ملو

 يف اذكو «هيلع ءيش الف تفلتف رونس نم ةمامح صلح اذإ امك هدصقي مل نإف «عطقلا دصقي نأو «ةميقلا لك

 هتصقن امو «ةدحاو ةرافك هيلع ناك هلتق نإو ءرفكي نأ لبق دعب هلتقي ال نأو «حالصإلا هب ديرأ لتق لك

 (ط) .نيتميقلا نيب ام مرغيف ءاحيرجو اميلس موقيف :صقن ام (حتف) .طقاس ةحارجلا



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۲ ا بانك

 2 رسكو هبلحو همئاوق عطقو وانتا ةحقلا بجو هب تّيم خ رف > و خو هضيب هبلحو همئا وق هشي فتنب ةميقلا ْبجت

 0 روقع بلكو ةرأفو برقعو ةيحو بئذو ةأدحو بارغ لتقب ءيش الو
 ةيلهأو ةيرب

 هاضتقمو «فالتإلاك ناكف عانتمالا ةلآ تيوفتب نمألا هيلع توف مئاوقلا عطقو شيرلا فتنب نأل :ةميقلا بجتو

 يورف ضيبلا رسك يف امأو ءطقف ناصقنلا لب «ةميقلا لك نامض بجوي ال ناريطلا هعنمي مل اذإ شيرلا فتن نأ

 :هلوقو ءاطايتحا هتلزنم لزنف اديص ريصي نأ ةيضرع هلو ديصلا لصأ هنألو ءام# سابع نباو يلع نع كلذ
 بجي ال نأ سايقلاو «تيم خرف هرسك دعب ضيبلا نم رهظ نإ يحلا خرفلاو ضيبلا ةميق بجي يأ "خرف جورحو"
 نينجا امأو رهاظف مألا امأ ءامهتميق بحت تنام مث تيم انينج تقلأف ةيبظ نطب برض ول اذكو «ةضيبلا ىوس هب

 ديم اج قاف ارا طب برضا نم الخ هيلع لاف ايم قغ رهط دقو «هتول رهاظ يش طلا ترش نلف
 بجي ةمألا يفو «ةرحلا يف هتنس يف ةيدلا رشع فصن ةرغلا ىوس نينجلا نامض ال لصألا نامض بجي ثيح «تتامو

 بحت ًاليف وأ ًادرق وأ ًاريزنخ لتق نإو «ىثنأ ناك ول هتميق رشع وأ اركذ ناك ول دلولا ةميق رشع فصنو مألا ةميق
 بضلا لتق نإو «هدنع دويصب تسيل األ ؛رفزل فالح ابلاغ ىذألاب ئدتبت الو ءدويصلا نم امكأل ؛ةميقلا
 ءازجلا بوجو يعليزلا للعو «ضرألا تارشح نم امهدنعو ءدويصلا نم اهنأل ؛مامإلا دنع ةميقلا بحت عوبريلاو

 (يئيع «حتف) .ىذألاب ئدتبت الو «ثيدحلا يف تاينثتسملا نم تسيل اهنأب عوبريلاو بضلا لتقب

 ةميق بحت يأ :هبلحو (نيكسم) .همئاوقو هحانجب اعنتمم نوكي نأ نم جرخف «هيحانح رسكو :همئاوق عطقو
 بحي ال ًادساف ناك نإو «ضيبلا ةميق بحتف ديصلا لصأ هنأل :هضيب رسكو .هئازحأ نم نبللا نأل ؛هبلح نم نبللا

 (ع) .هب تام هنأ رهاظلا نأل ؛رسكلاب يأ :هب (ع) .جورحخ يف ةميقلا بحت اذك يأ :جورخو (ع) .ءيش
 ؛مرحلا وأ مارحإلا يف لتقلا معف «هقلطأ [(ع) .عرذلا بارغو قعقعلا نود «ىذألاب ئدتبيو فيلا لكأي] :بارغ
 مرحلا ىلع ءازجلا بجيف قعقعلا امأو «لوانتلا يف رهاطلا عم سجنلا طلخيو فيحلا لكأي يذلا عقبألا هب دارملاو

 - ةبتع نزو ىلع - ةأدح لتقي الو يأ :ةأدحو (حتف) .ىذألاب ئدتبي الو ءافرع ابارغ ىمسي ال هنأل ؛هلتقب

 نم درو امل ةيادلا بحاص اهراتحاو :يحركلا ةياور فو :بئذو (نيكسم «ع) .ةيربلا ةرأفلا ديصي رئاط
 (حتف) .ةبيش يبأ نبا هاور «بارغلاو ةأدحلاو ةرأفلاو بئذلا لتقب 3ع هرمأ

 ,ةرأفلاو «برقعلاو «ةيحلاو قأدحلا :مرحلاو لحلا يف نلتقي قساوفلا نم سمح" :ةكلع هلوقل :برقعو ةيحو
 نعو [۳۸۳/۲ :قئاقحلا نييبتإ .حرحلا وهو رقعلا نم :روقع بلكو (صلختسم «حتف) ."روقعلا بلكلاو

 ديقو «بئذلاو بلكلا الإ ديص اهلك عابسلا :ةياورلا رهاظ فو «روقعلا بلكلا ةلزنمب دسألا نأ فسوي يبأ
 بجي الف ءديصب سيل روقعلا ريغ نأل ؛ايشحو وأ ناك ًايلهأ ءءاوس هريغو روقعلا نأ عم ثيدحلل اعابتا روقعلاب

 هريغو روقعلا :ةفينح يبأ نعو :روقع (حتف) .ررض همث نكي مل اذإ يذؤي ال ام لتق لحي ال نكلو «هلتقب ءازجلا
 (ع) .ايرب ناك ولو رونسلا لتقب ءيش اضيأ بجي ال :هنعو ءءاوس هنم شحوتملاو سنأتسملاو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ميم جحلا باتك

 .ءاش اب قدصت ةدارحو ٍةلمق لتقبو «ةافحلسو دارقو ِثوغربو لمنو ضوعبو

 EAE ا هلتقب ءيش ال لاص نإو «عبسلا لتقب ٍةاش نع زواجي الو
 هتميق بحت اک ولمن ولو هيلع ةميقلا دازي ال يأ

 ؛ءيش هيلع فطع امو هلتقب بحي مل امنإو «محللا ضعبي هنأل ؛هب يمس اريغص وأ ًاريبك ضوعبلا :خإ ضوعبو

 يذؤي ال امو «ضعلاب يذؤت يلا رفصلا وأ دوسلا لمنلاب دارملاو ءسفانخلاك تارشحلا نم يه امنإو «دويصب تسيل اهنأل
 حايصو ةملحلاو روبنزلاو بابذلاو غزولاو ذفانقلا يف سيل اذكو «ىذألاب نائدتبي ثوغربلاو دارقلاو «هلتق لحي ال

 نم ةدلوتم يه الو «دويصب تسيلو اهتارشحو ضرألا ماوه نم امنأل ؛ءيش سرع مأو نيبح مأو رصرصلاو ليللا
 (ييع «حتف) .نيعبرأو ةعبرأ ْمأو ءاليترلا اذكو «ندبلا
 (ط) .تارشحلا نم اهريغ لتقب ءيش ال اذكو «ءاملا ناويح نم يهو :ةافحلسو

 يور امل ؛ةرمت :ليقو «ةطنح نم فك ثالثلا وأ نيتنثلا يف امأ «ةدحاولا ةلمقلا يف هركذ يذلا اذه :ءاش اع قدصت

 ءرب نم عاص فصن ثالثلا ىلع ةدايزلا يفو «زبخ رسكب قدصت ءاش نإو «"ةدارج نم ريح ةرمت" :هو رمع نع
 هريغ ندب نم وأ ضرألا ىلع ةطقاس ةلمقلا تناك اذإ امأ ءثعشلا ةلازإ هيف نأل ؛اهلتقف هندب نم اهذحأ اذإ اذهو

 يف هبايث ىقلأ وأ ءضرألا ىلع هندب نم ىقلأ ول - لتقلا لثم - اذكو «ثوغربلا يف امك هيلع ءيش الف اهلتقف
 لتق هب دصقي ملو هبوث ىقلأ ول امأ ءاريثك لمقلا ول عاص فصن ءازجلا هيلعف سمشلا رح لمقلا لتقيل سمشلا

 (صلختسم «نيكسم «حتف) .ديص األ ؛ةدارحلا لتق يف قدصتلاو «هيلع ءيش الف سمشلا رح نم لمقلا
 بجو اكولمم عبسلا ناك ول يح هلل اقح بحي امل ةبسنلاب ةزواجملا مدعو «ةاش ةميق يأ :ةاش نع زواجي الو

 زواحت ال هلل اقح :ىرحألاو «تغلب ام ةغلاب بحت لب «ةزواحلا مدع اهيف ربتعي الو «كلاملل :امهادحإ :ناتميق هيلع

 ديزت ال دلحلاو محللا رابتعاب هتميق نأ :انلو ءمحللا لوكأم ارابتعا تغلب ام ةغلاب هتميق بحت :رفز لاقو «ةاش ةميق
 نم مرح امنإ ديصلا نألو ؛كولملا رحافت لحأل هتميق ةدايز ربتعت الو «نامضلا قح يف ربتعملا وهو ةاشلا ةميق ىلع

 هنأل ؛عبسلا لتقب ءيش بجي ال :يعفاشلا لاقو «مدلا ىلع هيف دازي الف مارحإلا ىلع ةيانج وهو قافترا هنأ ثيح

 .دمحأ لاق هبو «ةغل اهرسأب عابسلا لوانتي بلكلا مسا نألو ؛تاينثتسملا قساوفلا نم ناكف ىذألا ىلع لوبحب

 «هريغو عابسلا نم شحوتملا لوانتي هقالطإب وه ذإ (٠:ةدئالار مرح ْمُشْنَأَو َدْيَصلا اوُلَُقَت الإ» :ىلاعت هلوق انلو
 يف نكت ملف ءابلاغ ىذألاب ئدتبت ال اهألو ؛صنلاب تباثلا ددعلا لاطبإ نم هيف امل عنتمم قساوفلا ىلع سايقلاو

 لئاصلا ريغلا :عبسلا لتقب (حتف «نيع) .افرع عبسلا لوانتي ال بلكلا مساو «قاحلإلا عنتماف «قساوفلا نعم
 (ط) .ةاشلا نع ةدئاز هتميق تناك نإو «يزابلاو دسألاك

 لوزت ال هتمصع نأل ؛ءازحلا بجي :رفز لاقو :هلتقب ءيش ال (ط) .هلتقب الإ عفدي ملو هيلع عبسلا :لاص نإو

 ام :انلو «هتميق نامض هيلع بحي هلتقف لحجر ىلع لمجلا لاص ول اذهو ؛"رابح ءامجعلا" :853ع هلوقل ؛هلعفب

 ناكل ةا ةلعلا اغ هيث" ىا هاندا نإ" :لاقو اشك ىدقأو امي لكنا قم رسع نع ئور



 هحرجو ديصلا لتق ءازج م اء جحلا باتك

 ءازجلا هيلعو ,يلهأ طبو ٍةَجاَجَدو ريعب و ةرقبو ةاش حبذ مرحمللو رطضملا فال

 مرحلا يأ

EERE E SESSA AORTA SA سنأتسم يبظو لورسم مامح حبذب» 

 ىذألاب أدتبا اذإ هنألو ؛ءيش بحي ال عبسلا نم تناك ول ةيادبلا نأ نايب اهيفو «هسفن نع ةيادبلا نوك يهو =

 نأل ؛لئاصلا لمجلا فالخب «نامضلا بحي ال عراشلا نم نذإلا عمو «هلتق يف هل انوذأم راصو «قساوفلاب قحلي

 (صلختسم «حتف) .ديصلا وهو ءدوجوم ريغ هكلام نم هلتقب نذإلا
 نذإلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلاو [(ط) .ءازجلا بجي هلتق ول هنإف ,:ةصمحملا لاح يف مرحلا يأ | :رطضملا فالخب

 ْنِم ذأ هب وأ ًاضيرُم ْمُكْنِم ناك ْنَمَف :ىلاعت هلوق يعأ صنلاب ةرافكلاب ديقم رارطضالا دنعو «قلطم ىذألا دنع
 رطضا نإو «ةلالد هب قحلأ رطضملا نأ الإ روذعملا قلاحلا يف درو نإو هنإف 014:ةرقبلا) 4ماّيِص نم ةيدفف هسأر

 يفو ءلتقلاو لكألا :نيروظحم باكترا ديصلا لتق يف نأل ؛هلتقي الو ةتيلا لكأ ءديصلا لتقو ةتيملا لكأ ىلإ مرحلا
 ةمرحلا نأل ؛ةتيملا عديو ديصلا لكأي مرحم هحبذ ًاديص دجو نإو ءفخأ ناكف دحاو روظحم باكترا ةتيملا لكأ
 لاما دلا لكاي يلدا لامر ان اديه جو ولر هيا ةا ةفرتسو هازال يبس تقرع ةيبفلا ق

 لصاحو «هراقتفال دبعلا قحل حيجرتلا ناكف ءدبعلل اقح مارح لاملاو ىلاعت هلل اقح مارح ديصلا نأل ؛ملسملا

 يف مالكلا نأل ؛عراشلا نم نذإلا عم ءازجلا هيلع بجي «هلكأو ةصمخملا دنع اديص لتق اذإ رطضملا نأ :ةلأسملا

 (ييع «حتف) .رطضملا يف امك ةيوام ةفآب ال «ىلوألا ةروصلا يف امك ناويحلا نم يرايتخالا لعفلا

 هذهو «ديصلا نع عونمم هنألو «عامجإلل ؛طبلا ىلإ اهريغو ةاش حبذ مرحملل زوجي يأ :لإ ةاش حبذ مرحمللو

 ىلوأ هكرتو «مرحملل حابم حبذلا نأ :لصاحلاو «همأك دلولاف «ةاش ىلع يبظ ازن ولو «دويصب تسيل تاناويحلا

 وأ ايذؤم اقلطم [(ط) .هلتقب ءازحلا بجيف ريطي يذلا امأ ءضايحلاو نكاسملا يف دجوي] :يلهأ (حتف) .هلعف نم

 (ط) .يذؤي ال يلهأ بلكك يذؤملا ريغ لتق مرح نإو ءال
 ىلع هشير رثك يذلا وه - واولا حتفب - لورسم مامح حبذب مرحلا ىلع ءازحلا بجي يأ :خلإ ءازجلا هيلعو
 فولأ هنأل ؛ءيش هيف بجي ال :كلام لاقو «ليوارسلا هبشي هنأل ؛هب يمس امنإو «ضوهنلا ءيطب راصف هيلحر

 كلذو ؛هضوف ءوطبو هلقثل ريطي ال امنإو «ةقلخلا لصأب ديص هنأ :انلو ءطبلاك راصف هحانجب عنتمي الو «سنأتسم

 يأ "سنأتسم يبظ" :هلوقو «ديصب سيل هنأ ىلع لدي ال رايتخالا ةاكذ طارتشاو ءاديص نوكي نأ نع هحرخي ال

 لح يف ديصلا مكح ذحأي دن اذإ ريعبلاك ءيلصألا مكحلا هب لطبي الف ضراع سانيتسالا نأل ؛هحبذب ءازجلا هيلع

 ناديص امهنأل ؛امهيف ءازحلا بحي اذهو ؛لصألا يف ديص يبظلاو «مرحلا ىلع هرقع مرحي ال بح ريغ ال ةاكذلا

 (يئيع «حتف) .ةقلخلا لصأب
 (ط) .قافتالاب ءازحلا بجي امهريغ يف نأل ؛اممب ديق :سنأتسم



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰۵٥ جحلا باتك

 هداطصا ام محل هل لحو ا مرح ال «هلکأب ٌمرغو مرح ادیص مرح حبذ ولو

 ت .هديصب هرمأي لو هيلع لدی ل نإ .هحبذو لالح
 بحت يأ لالحلا مرحلا يأ ما ىلض ملا م ل ب

 ةتيم هتحيبذو ريغ ىلعو حباذلا ىلع هلكأ مرح مرحلا يف لالحلا هحبذ ول اذكو يأ :ًاديص مرحم حبذ ولو
 اهلمع لمعتف ةقيقح ةدوجوم ةاكذلا نأل ؛هريغل لحيو لتاقلا مرحملل لحي ال :يعفاشلا لاقو «يسوحملا ةحيبذك

 دعب هسفن قح يف لب «مهريغ يف وأ نيمرحما نم هريغ قح يف ىقبيف يهنلا هباكترال ؛حباذلا ىلع مرح هنأ ريغ

 .ةاكذب سيل هنأ ىلع لدف ءالتق هام“ ىلاعت هنأ :انلو ءلصألا ىلع للحتلا

 يذلا محل نم حباذلا مرنا لكأ ول يأ ]: :هلكأب مرغو (ط) .ال وأ مرحم هلكأ ءاوس ةتيم هتحيبذو هلكأ :ھرح

 ةا لوا ةه هبال ؛ةلكأي اضيأ حباذلا نمضي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذه [(ع) .لكأ ام ةميق نمض هحبذ

 ةمرح نإف ءرخآ مرم فالخب «ةتيم هنوكل ال همارحإ روظحم هنوكل ؛هيلع مارح هنأ :هلو «رافغتسالا الإ بحوي ال

 هنوك :نيهجو نم حباذلا ىلع هتمرح نأ :لصاحلاو .هلكأ لالحلل زوجي ال اذهو ؛همارحإ ال ةتيم هنوك هلوانت

 «رخآلا مرحلا امأو «لكأ ام ةميق هيلع بحوف «همارحإ ىلإ لوانتلا ةمرح تفيضأف «همارحإ روظحم هلوانتو ةتيم

 ةبوتلا ىوس ةتيملا لكأب ءيش الو «همارحإ روظحم لوانتي ملف هيف ةتيم هنوك يهو ءةدحاو ةهج نم هيلع ةمرحلاف

 (حتف «ييع) .رافغتسالاو

 مرحلا يق لالحلا هحبذ ام نأل ؛لحلا يف هحبذو لحلا ضرأ نم لالح هداص ام محل مرحملل لح يأ :هل لحو

 نإ :كلام لاقو «هديصب هرمأ الو هيلع مرحلا ةلالد نوكي ال نأ طرشب ءال وأ هلجأل داص ناك ءاوس «ةتيمو مرح

 وأ هوديصت مل ام مكل لالح ديصلا" :التفع هلوقل ؛يعفاشلا لاق هبو «هلوانتي نأل لحي ال مرحلا لجأل لالحلا هداطصا

 مهو «هباحصألو هل لب «ةصاخ هسفنل شحولا راح دصي مل هن ةداتق ابأ نأ :انلو «دوادوبأ هاور «"مكل داصي

 هل ديص اذإ ام ىلع لمحي حص نئلو ءفيعض هايور امو مهل نوكي نأ هتدارإب همرحي ملو الع مهل هحابأف نومرحم

 اذكف ةلالدلاب ءازحلا بجي امكو ءازجلا هيلعو لحي ال رمأ وأ لد ول هنأل ؛رمألاو ةلالدلا مدعب لحلا ديق امنإو «هرمأب

 هداطصا ءاوس :هتبذو (حتف «نييع) .ةراشإلا وأ ةلالدلا لبق ديصلاب ملع لتاقلل نوكي ال نأ طرشب ةراشإلاب

 .(ط) .الوأ هلحأل

 ؛مرحلا ببسب نمألا قحتسا ديصلا نأل ؛ديصلا كلذ ةميق مرحلا ديص لالحلا حبذب بجي يأ :لالحلا حبذبو

 :هلوقو .عامجإلا دقعنا هيلعو ةميقلا بجتف «لتقلا ةمرح ةلالدلا قيرطب هنم ديفتساف «"اهديص رفني 0 :اكتلع هلوقل

 ديقو «مرحلا ديص يف ماعطإلا هئزجيو «مالسإلا طرتشي الو «عورفلاو لوصألا ىوس ءارقفلا ىلع يأ "اهب قدصتي"

 تيوفت نعم نأل ؛مرحلا لحأل ال مارحإلا لحأل ةدحاو ةرافك همزلي مرحلا ديص لتق اذإ مرحما - ؛لالحلاب

 ءءازحلا نعم هيف امل ؛ىلوأ مارحإلا رابتعاو «مرحلا ببسب ًايناث هرابتعا نكمي ال نامضلا باجيإل ةرم ربتعا اذإ نمألا

 (ييع «صلختسم «حتف) .انباحصأ نع ناتياور يدها زاوح يفو «مرحلا لئق ىلع ًاسايق رفكي :يعفاشلا لاقو



 هحرجو ديصلا لتق ءازج م.5؟ جملا باتک

 نإو «يقب بلا درعا ناف E لحي بوت .موص الو ءاك قّدصتي

 عيبلا داسفل ديصلا يأ ديصلا يأ ءارقفلا ىلع ةميقلاب يأ

 اديص لالح ذحأ ولو لسي ال ديص هصفق وأ هتيب ئو مرحأ نمو .ءازجلا هيلعف تاف

 اعل لا وعر ال تام

 سيلو لتقلاب نامضلا وه بحاولا نأل ؛موصلا زوجي ال يأ [ةلأسملا هذه يف موص هيزحي ال يأ ] :موص الو
 ىلع ةيانحلا رابتعال ناك امنإ ءازحجلا بوجو نأل ؛موصلا هيف زوجي :رفز لاقو ءانامض حلصي ال موصلاو «ةرافكب

 بجو اذإف «زارحإلاب الإ موقتي ال حابملاو حابم هنأل ؛هل ةميق ال زارحإلا لبق ديصلا نأل ؛فلتملا نع الدب ال ديصلا
 ىعم رابتعاب مرحلا يف ةمرحلا نإ :انلق ١75/١[ :قئاقحلا زمر] .موصلا هئزجيف مرحلاك ةرافك ناك ةيانجلا رابتعاب

 لحما لدب راصف «ديصلا يف نعم رابتعاب مرحلا ديص يف ةمرحلاو ؛ةرافكلا وهو لعفلا ءازج نوكيف همارحإ وهو هيف
 احوبذم هتميق نوكت نأ الإ حبذلا هئزجي ال :ليقف «حبذلا يف اوفلتحاو .لاحلا نامض ال لاعفألا ءازج حلصي موصلاو
 (حتف) .ئيج ام لثم لعف هنأل ؛هئزجي :ةياورلا رهاظ ينو ؛ماعطإلا نع هئزجيف «لوتقملا ديصلا ةميق لثم

 هبوجو فقوتي الو «لاحلا يف لاسرإلا هيلع بجي مرحلا نأل ؛لالح وهو ديصب مرحلا لحد نم يأ :ديصب مرحلا
 هجو ىلع هقلطي لب مارح ةبادلا بييست نأل ؛هبييست لاسرإلا نم دارملا سيل "هلسرأ" :هلوقو .مرحلا لوخد ىلع

 هدرتسي ناسنإ هذخأ ولو «هكسعي نأ هلف لحلا ىلإ جرح ول ىح لاسرإلا اذهب هكلم نع جرخي الو «عيضي ال
 ءيش ال مرحلا نم امام لتقف هلسرأف زاب هعمو مرحلا لحد ولف «حراوحلا نم ناك اذإ ام لمشف [ديصلا يف] قلطأو

 هدبعلا ةحاحلا دبعلا كولم يف رهظي ال عرشلا قح نأل ؛كلام لوق وهو «لاسرإ هيلع سيل :يعفاشلا دنعو «هيلع

 مرحلا لوخدب هنألو «هل ضرعتلا زوجي الف هسفنب لحد ول امك راصف «مرحلا ديص نم راص مرحلا لوخدب هنأ :انلو
 نإو «ةقيقح هدي يف ديصلا ناك اذإ اذهو :(ة7:نارمع لآ) انمآ ناك هلحد ْنَمَوظ :ىلاعت هلوقل ؛نمألا قحتسا

 (صلختسم «حتف) .هلاسرإ بجي ال هصفق وأ هلحر يف ناك
 الطاب هعيب نوكيف ذحألاب هكلمب ال ذحألا تقو امارح ناك ول يح ًالالح هذحأ دقو مارحلا وأ لالحلا يأ :هعاب نإف

 هعاب ام نيب قرف الو «يهنلا ناكمل دساف عيبلا نأل ؛ايقاب ديصلا ناك نإ هعيب در بجي يأ "عيبلا در" :هلوق و .ادساف ال

 امهو نالالحلا عيابت ولو «كلذ دعب هجارخإ لحي الف «مرحلا ديص نم لاحدإلاب راص هنأل ؛هجرخأ ام دعب وأ مرحلا يف
 ؛عيبلاب اذكف «يمرلاب هل ضرعتلا نع عونمم هنأل ؛زوجي ال :دمحم لاقو «ةفينح يبأ دنع زاح «لحلا يف ديصلاو «مرحلا يف

 ترجو و ي رل ةي وأ كلها ناك قلااه مشل تارق رغ تاق ناو ةةلوقو: امج هل ضم نل هنألو
 (صلختسم «حتف) .فالتإلا ةلزنم لزنف توملاب رذعت عيبلا در نأل ؛ةروصلا هذه يف ءارجلا

 همزلي ال ديص هصفق يف ناك ول يأ [(ط) .حصألا يف هلحر يف وأ هدي يف ناک ءاوس كلذ همزلي ال يأ | :هلسري ال

 كلم يف هكاسمإب ديصلل ضرعتم هنأل ؛هلاسرإ همزلي :يعفاشلا لاقو .هلحر وأ هدي ين ناك ءاوس ءاقلطم هلاسرإ
 نحاود مهتويب يفو نومرحي اوناك ةباحصلا نأ :انلو «هدي يف ناك اذإ امك هلاسرإب هكرت بجوو «همارحإب مارح كلذو

 د ؛العف اعامجإ راصف ءاذه انموي ىلإ ةمألا لاعفأ ترج كلذبو ءاهلاسرإ اوبجوأ مهنأ لقني ملو «مئاوسلا ريغ يأ



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ¥۳۰4 جحلا باتك

 عحرو ءانمض رخآ مرح هلتق ناف مرح هذخأ ول نمضي الو ؛هلسرم نمض مرحأف
 قافتالاب هدي نم هلسرأف ديصلا لسرملا

 AES 119 عطق نإف .هلتاق ىلع هذح آ

 «هركي مل فاجتم فالغ يف افحصم لمح اذإ بنجلا نإف «هدي يف صفقلا ناك نإو هل اكسمم نوكي ال هنألو =

 ةقح اك ديصلل صفقلا نأل ؛هلاسرإ همزلي هدي يف صفقلا ناك اذإ :ليقو .فالغ الب فحصملا ذحأك كاذ نكي ملو

 (صلختسم «حتف) .هلحر يف صفقلا ناك اذإ ام فالخب ءردلل كسمم ةقحلا كسممو ءردلل

 هنوك تقو ذحألاب هكلم هنأل ؛ةفينح يبأ دنع :هلسرم نمض (نيكسم) .هريغ هدي نم هلسرأو ذحألا دعب :مرحأف

 لسرلا نأل نبضي ال ادعو كيف نتشغيف لشرملا هفلتأ قو :ةفارحتإب مارتا ليا هلو مرتع اكلم لواطت
 (صلختسم «حتف) .مارحإلا ةلاح مرحلا هذخأ اذإ امك راصف ؛عرشلا نع ابئان ناكف ركنملا نع هان فورعملاب رمآ

 ؛هكلمي مل ذحألاب مرحلا نأل ؛عامجإلاب نمضي ال «هدي نم رخآ هلسرأف ؛مرحم ديصلا ذحأ ول يأ :مرحم هذخأ ول

 امزح نمد ام لا ُدْيَص ْمَكْيَلَع َمَرُحَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛هيلع مرحم وه ذإ ؛ام ببسب ديصلا كلمي ال مرحلا نأل
 ذخألاب هكلم هنأل ؛مرحأ مث لالح وهو هذحأ اذإ ام فالخب ريزنخلاو رمخلاك هقح يف ديصلا راصف ,(45:ةدئاملا)

 ۱۸٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هكلم هيلع افلتم لسرملا نوكيف «مارحإلا لبق

 نوكي نأ طرشب أمات اءازح امهنم دحاو لك نمض ءرخآ مرح هلتقف ًاديص مرح ذأ نإ يأ :رخآ مرحم هلتق نإف
 ؛امهيلع نامضلا بوحوو «ءازجلا هيلع بجي ال نعي هيلع نامض الف انونجم وأ ًايبص ولف ءالقاع ًاملسم ًاغلاب لتاقلا

 تيوفتب ديصلل ضرعتم ذخآلا نأل :ليقو «لتقلاب رخآلاو ذحألاب ديصلل ضرعتم ذخآلا نأل ؛امهنم ةيانحلا دوجول
 ناك ام هيلع ررق لتاقلا نأل "هذحآ عجرو" :هلوقو .نيمضتلا قح يف ءادتبالاك ريرقتلاو ءكلذل ررقم لتاقلاو «نمألا

 ريرقتللو «هررقو كلذل ًاضرعتم راص لتاقلاو ءءازحلا هنع طقس ديصلا كرت ول ذحآلا نأ نعي ءطوقسلا فرش ىلع
 اعيش مرغي مل هنأل ؛عحري مل موصلاب رفك اذإ امأ «لاملاب رفك اذإ لتاقلا ىلع عوحرلا مث ,نيمضتلا يف ءادتبالا مكح

 هدعب الو نامضلا لبق ال ديصلا كلمي مل هنأل ؛هريغ ىلع هب عحري الف هعنصب ذخاؤم ذحآلا نأل ؛عجري ال :رفز لاقو

 تناك ديصلا اذه ىلع هدي نأ :انلو ءدجوي ملو كلم وأ دي تيوفتب نامضلا بوحوو «ةمرتح دي هيف هل تناك الو

 نمض لالح هلتق ول امأ «نمضيف ديلا هذه هيلع توف لتاقلاو «هسفن نع نامضلا طاقسإو هلاسرإ نم هنكمتل ةربتعم

 (نيكسم «حتف) .يعفاشلل ًافالخ اندنع لتاقلا ىلع هب عجرو ءطقف مرحلا

 لالح هلتق ولو «نمض ام :هلتاق (ع) .امهنم ةيانحلا دوحول ؛اعيمج مارحإلا ةلاح يف ذخآلاو لتاقلا يأ :انمض
 نأ مالكلا قحف «هيلع عرفملا مدعل ؛عيرفتلا ماقم ماقملا سيل :عطق نإف (ط) .لتاقلا ىلع هب عجرو مرحلا نمض

 هنوكب دييقتلا ىلإ ةحاح الو «هل قاس ال ام شيشحلاب دارملاو «فانئتسالل ءافلا مهضعب لعج اذهلو ؛واولاب ردصي

 ضعب يلا ةرجشلاو ءاضيأ كلملا عم ةميقلا بوحول عطاقلا ىلع ءازجلا بوجو يف هل لحد ال ذإ ؛كولمم ريغ

 .هيف اهلصأ عيمج لاك مرحلا يف اهلصأ



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۰۸ جحلا باتك

 اميف الإ هتميق نمض سانلا هني ال ام وهو كولمم ريغ ارجش وأ مّرحلا شيشح
 عطاقلا يأ را قاس هلام يأ

 IT اخ اراب او يو ا دوري وني ا عل ..رخذإلا الإ 6 ا مرحو «فج

 [(ط) .ءازج الب هب عافتنالاو هعطق لحي اذه ادع امو ءاذه يف موصلل لحدم الو ءاب قدصتيو] :مرحلا شيشح

 (حتف) .ًالكلا نم سبي ام :شيشحلا لصألا ينو ءاسباي وأ ناك ابطر ًالكلا قلطم انهه هب دارملا
 امأ هب عافتنالاو هعيب هل هرکی هنأ ريغ هكلم ةميقلا ىدأ اذإ مث ءًالالح وأ ًامرحم عطاقلا ناك ءاوس :هتميق نمض

 هشيشحو مرحلا رجش امأو «يعطقلا صنلاب همارحإ روظحم ديصلا نأل ؛هعيب زوجي الف هءازج ىدأ يذلا ديصلا
 لحدم الو «عطقلاك علقلاو «ةدحاو ةميق الإ هيلع بحي ال .درفملك كلذ يف نراقلاو «هب مارحالل قلعت الف

 ءءازج الب اهي عافتنالاو اهعطق لحي اهنم ةثالث :عاونأ ةعبرأ هشيشحو مرحلا رجش نأ :لصاحلاو .هذه يف موصلل

 سنج نم وهو سانلا هتبنأ رجش لكف :لوألا ةثالثلا امأ ءءازجلا نودب امي عافتنالاو اهعطق لحي ال اهنم ةدحاوو
 سنج نم وهو هسفنب تبن رجش لکو «سانلا هتبني ام سنج نم سيل وهو سانلا هتبنأ رجش لکو «سانلا هتبني ام
 اذإ ةداع تبني ال امو «عامجإلاب نمألا قحتسم ريغ ةداع سانلا هتبني ام نأل ؛اهعطق لحي هذهو «سانلا هتبني ام
 سنج نم سيل وهو هسفنب تبن رجش لك يهف اهعطق لحي ال يلا ةدحاولا امأو ءةداع تبني ام. قحتلا سانلا هتبنأ

 «هاضعلا نم عون وهو ناليغ مأ هكلم يف تبن نأب لجر كلم يف ةداع تبني ال ام هسفنب تبن ولو «سانلا هتبني ام
 هتميقو «هكلامل هتميق هعطاق ىلع بجي «يبرعلا غمصلا هيلع دقعني كاوسلا رجش :باتك نزو ىلع ةيلصألا ءاملاب

 (حتف) .مرحلا يف أكو لمت اديص لتق ول امك عرشلا قحل
 بطح هنأل ؛هب عافتنالا لحيو «نمضي ال هنإف سبي يذلا مرحلا رجش يف الإ هتميق نمض يأ :فج اميف الإ
 رسكنملا رجشلاو ءايمان نوكي امل مرحلا ببسب ةمرحلا توبثو ءاهومن مدعل هنم ةأمكلا ذحأ زاح اذههو «مانب سيلو

 ولو «رهاظ ريغ رجشلا نيبو هنيب قرفلاو «ءازجلا بحوي ًاقلطم ًالكلا عطق نأ بتكلا يف روكذملاو «سبايلاك
 (حتف) .سايقلا ىضتقم ناك رجشلاو شيشحلا نم ءانثتسالا لعج
 لهسلا يف تبني ام وهو «هيعرو هعطق زوجي هنإف ,رحذإلا الإ هعطقو مرحلا شيشح يعر مرحي يأ :رخذإلا الإ
 تابشخلا نيب تويبلا هب نوفقسي هدوحجأ ةكممب يذلاو «هحير بيطي قاقد نابضقو قيقد لصأ هلو «لبجلاو

 "اهك وش دضعي الو اهالح ىلتخي ال" :لاق امل لع هنأ كلذ يف لصألاو «تانبللا نيب للخلا روبقلا يف هب نودسيو

 ىمسي هلثمو "رحذإلا الإ" :لاقف "انروبقو انباود يعرل هنإف ءرحذإلا الإ" !هللا لوسر اي :ه#و سابع لاق
 يعرب سأب ال :فسوي وبأ لاقو «ثيدحلا "نيرصقملاو" :اولاق هنمو ءاضيأ ييقلت فطع مهو «ييقلتلا ءانثتسالاب
 «لحانملاب عطقلاك رفاشملاب عطقلاو ءانيور ام هيلع ةجحلاو «نيميقملاو نيرئازلا قح يف جرحلا ناكل ؛شيشحلا

 صن ال عضوم يف ربتعي امنإ جرحلا نأل ؛ربتعي الف جرح هيف ناك نئلو «جرح الف رسيتم لحلا نم شيشحلا لمحو
 (صلختسم «حتف) .الف هفالخب صنلا عم امأو «هيف



 هحرجو ديصلا لعق ءازج ۳۰۹ جحلا باتك

 .مرح ريغ تاقيملا زواجي نأ الإ ناف نراقلا ىلعف م e ةرفملا ىلع ءيش لکو
 اک لا نراقلا يأ

 اديص مرحلا عيب لطبو ال نالالح ولو ىازجلا دعت ًاديص نامرحم لتق ولو
 مخي ا
 عتمتملا هب قحليو «هترمعل مدو هتجحل مد] :نامد نراقلا ىلعف (ط) .امانتجاب رمأ يلا ءايشألا نم :ءيش لكو

 ول ذإ ؛اقلطم ال ناتقدص وأ نامد همارحإ تاروظحم نم ءيش لعفب نراقلا ىلع نيعي [(ط) .يدحلا قاس يذلا

 :يعفاشلا لاقو «مارحإلا ىلع ةيانج سيل هنأل ؛ءازجلا ددعتي مل مرحلا تابن عطق وأ جحلا تابجاو نم ابجاو كرت

 ىح دقو نيمارحإب مرح :اندنعو «لحادتلاب لوقي هنأل ؛هدنع دحاو مارحإب مرحم هنأ ىلع ءانب دحاو مد نراقلا ىلع

 «ةفرعب فوقولا لبق ناك اذإ اميف نراقلا ىلع نيمدلا بوحو نأ مالسإلا خيش ركذو «نامد هيلع بجيف ءامهيلع

 (حتف) .دحاو مد تاروظحملا نم هريغ يفو «نامد بجي عامجلا يفف فوقولا دعب امأو

 ةروص يهو «ةدحاو ةروص يف الإ مد اهيف درفملا ىلع بجي ةروص لك يف نامد نراقلا ىلع يأ :زواجي نأ الإ
 :رفز لاقو ءاندنع دحاو مد همزليف «تاقيملا لخاد ةرمعلاو جحلاب ةزواحملا دعب مرحأ مث «مارحإ الب تاقيملا ةزواحم

 نأ :انلو «تاروظحملا رئاسب ارابتعا مد امهنم دحاو لكل همزليف «تاقيملا نم نيمارحإلا رحأ هنأل ؛نامد همزلي

 «تاقيملا لحاد جحلاب مرحأو ةرمعلاب تاقيملا نم مرحأ ول اذهلو «ةعقبلا ميظعت لجأل دحاو مارحإ هيلع بحاولا

 لوحد دنع هيلع بحاولا نأل ؛دحاو ءازج الإ بجي ال دحاو بحاو كرتبو «نراق وهو ءيش هيلع بحي ال
 وهو «هيلع قحتسملا وه ام ىلع صقنلا لحدأ دقف ءامب مرحأ مث مارحإ ريغب هزواج اذإف «نيكسنلا دحأ تاقيملا

 (ع«ط) .دحاو مد هيلع بجي ذئنيح هنإف :مرحم ريغ (حتف) .دحاو ءازج همزلف امهدحأ

 بجي ام نأل ؛دحاو ءازج امهيلع :يعفاشلا لاقو [(ط) .لماك ءازح امهنم دحاو لك ىلع يأ ] :ءازجلا ددعت

 فالتحاب فلتحا امل ةرافك ناك ولو «هرغصب صقنيو هربكب بحاولا دادزي هنأ ىرت الأ ءضحم لدب ديصلا لتقب

 نأ :انلو «مرحلا ديص لتق يف اكرتشا نيلالحك راصف «لوتقملا دبعلا ةميق فالتحاب فلتخت ال لتقلا ةرافكك فلت

 (4 ه :ةدئاملا) معتلا نم لتق اَم لم ٌءاَرَجْفل :هلوقب ءازج هام ىلاعت هنأل ؛لحم ا لدبو ةيانجلا ءازح يأ ةرافك اذه

 مارحإلا نيمرحلا يف مرحلا نألو ؛نيلالحلا فالخب [۳۹۲/۲ :قئاقحلا نييبت] .نيليلدلاب المع نيرمألا نيب انعمجف

 (حتف «ئيع) .دحاو وهو مرحلا نيلالحلا يثو «ددعتم وهو
 لتق يف نالالح كرتشا ول ءازجلا ددعتي ال يأ [(ع) .مرحلا ديص لتق يف نالالح كرتشا يأ ] :ال نالالح ولو

 لحنا ددعتب الإ ددعتي الف «هيف موصلل لخدم ال يح «ةيانجلا ءازح ال «لحملا لدب هيف بحاولا نأل ؛مرحلا ديص

 ءازج األ ؛ةرافك امهنم دحاو لك ىلعو «لحملا لدب اهنأل ؛ةدحاو ةيد امهيلع بحي أطخ الحر التق نيلجرك

 (حتف) .موصلاب ىدأتي اذهلو «ةيانجلا ءازج كانه بحاولا نأل ؛نيمرحلا فالخب لعفلا

 هلتق ام دعب هعاب نإو «هنع يهنم وهو نمآلا ديصلل ضرعت دقف ًايح هعاب نإ هنأل ؛نالطبلا هجو :مرحملا عيب لطبو
 = يرتشملا ناك ولو لطاب مرحلا عيب نأ دافأف فنصملا قلطأو «حبذلا ةيلهأ نع هجرخأ عراشلا نأل ؛ةتيم عاب دقف



 هحرجو ديصلا لتق ءازج ۳۹۰ ا

 تدلوف اهءازج ىّذأ نإف ءامهنمض اتام تدلوف مرحلا ةيبظ جرحأ نمو .هؤارشو
 ءادألا دعب مألا يأ دلولاو مألا يأ اديص مرحلا يأ

 .دلولا نمضي ال
 لحلا ديص هنأل

 فرصت لك اذه ىلعو «مرحلا ىلع نوكي امنإف ءازجلا امأو «ًالالح عئابلا ناك ولو لطاب هؤارش نأو الالح =

 (حتف) .ةقدص ا

 لاسرإلا دعب تدلوو لعفي مل نإف يأ :تدلوف (نيكسم) .لاسرإلاو درلا هيلع بحو مرحلا نم :مرحلا ةيبظ

 (نيكسم) .مرحلا جراح

 هذهو «مرحلا وهو هنامأ عضوم ىلإ درلا بحاو مرحلا نم جارحخإلا دعب ديصلا نأل ؛مألاو دلولا يأ :امهنمض

 يف ةراقلا فاصوألا نأل ؛ًاضيأ دالوألا يف مرحلا ىلإ درلا بوجو تبثي يأ دلولا ىلإ يرستف «ةيعرش ةفصلا
 ةيبظ بصغ ول اع لكشي انه دلولا نامض :ليق نإف .ريبدتلاو ةباتكلاو ةيرحلاك دالوألا ىلإ يرست تاهمألا

 يف هفالخب درلل بلاطلا وهو ىلاعت هللا قح مرحلا ةيبظ يق دلولا نأل ؛باجي .دلولا نمضي ال ثيح اتامف تدلوف

 مرحلا ةيبظ يف نامضلل ببسلا نأبو ءنمضي بصاغلا هعنمف هبلط ول ىح «بلطي ملو دبعلا قح وه ذإ ؛بصغلا
 بصاغ دنع ثدح دلولا نأل ؛دحوي ملو كلاملا دي ةلازإ بصغلا فو «ةيارسلاب دلولا يف دجو دقو نمألا ةلازإ

 (حتف «ئيع) .نكمتي مل وأ درلا نم همأ جرخم نكمت ناك ام فيك ةيبظلا دلو نمضي اذه ىلعف همأ

 «ةنومضم ريغ تيقب مألا ءازج ىدأ نيح هنأل ؛ريفكتلاب هلعف رثأ مدعنا دقو لح ديص هنأل :دلولا نمضي ال

 رعسلا وأ ندبلا يف جارخإلا دعب تداز نإ اذكو ةع اكلم يأ اهكيوحخأ ىلا کل اذه و دكر رألا اذكف

 اتام مث يرتشملا دي يق تدلو وأ تدازف اهعاب نإ اذكو ءامهنمضي ال ءازجلا ءادأ دعب ولو ءامهنمض اتامو تدلوف

 (نيكسم «ْٰييع) .هدعب ال ريفكتلا لبق عئابلا امهنمض



 مارحإ ريغب تقولا ةزواجم م١1 جحلا باتك

 2 ريغب تقولا 8 ةزواجم باب
 تاقيملا تقولاب دارأ 1 اهمكح ناب يف يأ

 ىضقو دسفأ ( 2 ی ج م نواح وأ اما داع مرح ريغ تاقيملا زواج نم
 جح وأ تاقيملا لحاد مارحإ ريغب تاقيملا تاقيملا ىلإ هنوك لاح يأ

 ءامهنيب ةبسانمل مارحإ ريغب ةيانحلا نايب يف عرش اهماكحأ نايبو مارحإب ةيانحلا نايب نم غرف امل :خلإ ةزواجم باب

 «ناكملاو نامزلا نيب كرتشم تاقيملاو «نامزلاب صاح ةغل تقولاو «لباقتلا نم امهنيب امل لقتسم بابب اهدرفأ امنإو

 (حتف) .ةزواجملا ليلدب ازاحم يناكملا تاقيملا انهه تقولاب دارملاو
 نم ءاضتقا مهف ام ىفتكا هنأ الإ «مد همزل مرحم ريغ تاقيملا زواح نم :لوقي نأ فنصملا ىلع ناك :مرحم ريغ

 امإ نيكسنلل دحاو مد همزل مارحإ الب هزواج اذإف «هسفن ىلع مارحإلا باجيإ ةلزنمب هتزواحم نأل ؛"مدلا لطب" :هلوق

 ءلعفلاب بجوأ اذإ كلذكو «هسفن ىلع مارحإلا باجيإ ةلزنم مرحلا لوخد ةينب تاقيملا ةزواحم نأل ؛ةرمع وأ جح

 لمشي زواج نم قالطإو «لوقلاب اهبجوأ امك نيتعكر ءاضق هيلع بحو اهدسفأ مث عوطتلا 00 اذإ امك

 يكملا تاقيم نأل ؛مرحلا نم ةرمعب مرحأ ول عتمتملا اذكو «مد همزل ةجحب مرحأو لحلا لحد ول هنأ ىح ءاضيأ يكملا

 (حتف) .دبعلاو رحلا نيب مارحإ الب تاقيملا ةزواحم ببسب مدلا موزل يف قرف الو «ةرمعلل لخاو عجل رخل

 رهاظ يف دعبأ وأ برقأ هريغ ىلإ داع وأ هزواحت يذلا تاقيملا ىلإ داع ءاوسو «ةرمع وأ جحب يأ :امرحم داع 3

 هيلإ عوجرلاب مدلا طقسي مل الإو طقس دعبأ وأ هتاف امل ًايذاحم هيلإ عجر يذلا ناك نإ فسوي يبأ نعو «ةياورلا

 ٍ رد ب
 امرحم هيلإ عحر نإ :الاقو ءايبلم امرحم داع ول هدنع مدلا لطب يأ «ةفينح يبأ بهذم وه امنإ ةيبلتلا طرش :ايبلم

 نع ضافأ اذإ امك راصف «دوعلاب عفتري مل ةيانحلا نأل ؛مدلا طقسي ال :رفز لاقو «بلي مل وأ ىل ءيش هيلع سيلف
 ةا اق ديون جرا دعب اهيل ذاع اا افر
 هب رم اذإ امك «تاقيملا قح رهظأ هنأل ؛امرحم داع اذإ ام امهدنع كرادتلا نأ الإ هتقو يف كورتملا كرادت هنأ :انلو

 صح رت اذإف «هلهأ ةريود نم مارحإلا يف ةعزعلا نأل ال امر هدوعب كرادتلا :ةفينح يبأ دنعو ءاتكاس امر

 داع ولو كورتملا كرادتي مل هنأل ؛ةضافإلا فالخب اذهو «ةيبلتلا ءاشنإب هقح ءاضق هيلع بحو تاقيملا ىلإ ريحأتلاب

 فالخلا اذهو «قافتالاب مدلا طقسي اهنم مرحأو مارحإلا لبق داع ولو «قافتالاب مدلا طقسي ال رجحلا مالتسا دعب

 مدلا طقسي ال تاقيملا ىلإ داع مث لاعفألا يف عرش ولف «هل مارحإلا دقع ام لامعأب لغتشي نأ لبق عحر اذإ اميف

 (صلختسم ؛ييع) .الصأ
 ةرمعلاو جحلا نم هدسفأ ام :ىضقو (عء«ط) .كلذ هماع نم تاقيملا ىلإ داع مث «جحلا وأ ةرمعلا كلت :دسفأ مث

 (ع ط) .تاقيملا دنع مارحإب



 مارحإ ريغب تقولا ةزواجم م جحلا باتك

 هتقوو «مارحإ الب 1 لوحد هل ,ةجاحل ناتسبلا يفوكلا لخد ولف مدلا لطب
 هل زاج يأ يقافآلا يأ

 E 1 ل ردو اوبس علا جب رقت عجم TTT لحد نمو «ناتسبلا

 ءًاضيأ ةروصلا هذه يف يأ [(ع.ط) .نيتلئسملا يف هيلع بجو يذلا مدلا طقس يأ طرشلا باوح] :مدلا لطب
 ةروصلا هذه يق طقسي ال :رفز دنعو «تاقيملا نم مارحإب اهاضقو ةرمعلا دسفأ مث ةرمعب مرحأ مث زواح اذإ يهو

 (حتف) .ناصقنلا كلذ ربحباف تاقيملا نم ءاضقلاب كورتملا قالت هنأ :انلو «ةيانحلا عفترت ال دوعلاب هنأل ؛اضيأ

 نيكسنلا دحأ دصق نم ىلع وه امنإ تاقيملا نم مارحإلا موزل نم رم ام نأ ىلع عيرفتلا اذهب هبن :يفوكلا لخد ولف

 اعاد للا نم اناكم دصق اذإ امأ مآل وأ اكسن دصق ءاوس هل تحوم: عرحلا وأ ةكمأ دضقف مرا وأ ةكم لوح وأ
 نعو هوني ۾ وأ اهوي رشم ةة عا لا ةماقإلا ىون ءاوس «هلهأب هقاحتلال لوحدلا هل زوجي ال هنإف «تاقيملا

 مارحإ ريغب ةكم لحدي نأ هل نوكي الف ءمهنم نوكي ال اموي رشع ةسم نم لقأ ةماقإلا ىون نإ :فسوي يأ
 سيلو ءال مأ هلوحد دنع ناتسبلاب ةحاح دصق ءاوس مارحإ الب ةكم لوخد هل تاقيملا نود ناك نم نأ :لصاحلاو

 يح ةكم لدي ملو جحلل ناتسبلا نم مرحأ ولو ءال مأ ناك ايفوك يقافآلا هب دارأ لب «هصوصح يفوكلاب دارا
 (حتف ءئيع) .ناتسبلا لهأك ءيش همزلي الف ءابحاو اكسن كرتي لو هتاقيم نم مرحأ هنأل ؛هأزحأ ةفرعب فقو

 ةعبرأ «دومحم ةلخن نآلا ىمست «مرحلا جراخو تاقيملا لحاد يف ةيرق يهو «رماع نب ناتسب يأ :ناتسبلا
 2 یا کم نم اليف ن ورع
 «ناتسبلا لهأب قحتلا هنأل :مارحإ الب (عءط) .لحدي نأ هل ادب مث ةكم لوحدل ال يأ «هل تضرع :ةجاحل

 (ع) .مارحإلا دارأ اذإ هتاقيم يأ :هتقوو (ييع) .هل اذكف «ةحاحلل مارحإ الب ةكم لحدي نأ يناتسبللو

 ١87/١[ :قئاقحلا زمر] .يناتسبلاك مرحلا نيبو هنيب يذلا لحلا عيمج دارأ :ناتسبلا

 يعي «ةكم هلوخد نم حص كلذ هماع يف جح اذإ مث ءلوحد لكل نيكسنلا دحأ هيلع بجي يأ :خا لخد نمو

 كسنب مرحأف جرح اذإف ؛ةرمع وأ ةجح ةرم لكل هيلع بجو ارارم اهلحد ول هنإف ؛مارحإ ريغب هلوخد رخأ نم
 ضرغلاو «ةينلاب الإ طقسي الف هتمذ يف انيد راص مارحإلا لبق بحاولا نأل ؛هلبق هل امع ال هلوخد رخآ نع هأزحأ

 ءانب يعفاشلل افالح ءاهتقو يف تناك نإ «ةجح وأ ةرمع هيلع بحي «هل ةحاحل مارحإ الب ةكم يفوك لحد اذإ هنأ

 تاقيملا ىلإ عجر نإف كلذ هل سيل :اندنعو «هدنع نيكسنلا دحأ دري مل نإ مارحإ ريغب ةكم لحدي نأ هل نأ ىلع

 لوحدب هنأل ؛رفز لوق وهو زوجي ال سايقلا يفو «لحادتلا قيرطب ةكم هلوحدب همزل امعو مالسإلا ةجحب لهأف

 ؛هتقو يف كورتملا قالت هنأ :انلو «ةينلاب الإ ىدأتي الف «هتمذ يف انيد كلذ راصو «ةرمع وأ ةجح هيلع بحو ةكم

 ؛روذنملا فاكتعالاك راصو «ءادتبالا يف مالسإلا ةجحب اهاتأ اذإ امك مارحإلاب ةعقبلا هذه ميظعت هيلع بحاولا نأل

 (حتف «صلختسم) .ناضمر موصب ىدأتي هنإف



 مارحإ ريغب تقولا ةزواجم ۳۹۳ جحا باتك

 نإف «مارحإ الب ةكم لوحد نم حص كلذ هماع يف هيلع امم جح مث مارحإ الب ةكم
 همزل امع

 .ال ةنسلا تلؤوحت
 هذه يأ

 دصق ءاوس «مارحإلا بوجول ببس هلوخد نأل ؛ةرمعلاو جحلا نعي ,نيكسنلا دحأ هيلع بجو يح :مارحإ الب

 (عيوط) .ًائيش دصقي مل وأ «ةراجتلا وأ ةرمعلا وأ جحلا

 (ع«ط) .ةروذنم ةرمع وأ ةروذنم ةجح وأ مالسإلا ةجح نم هيلع بجو ام يأ :هيلع امن

 ةكم لوحدب هيلع بجو امع بوني ال «تاقيملا نم جحلاب مرحأ مث ةنسلا تلوحت اذإ يأ :ال ةنسلا تلوحت ناف

 مارحإب الإ ىدأتي الف «هتمذ يف انيد مارحإ الب ةكم لوحدب بجو ام راص ةنسلا تلوحت امل هنأل ؛مارحإ الب

 ماعلا نود ةنسلا هذه نم ناضمر موصب ىدأتي هنإف ؛ةنسلا هذه نم ناضمر يف روذنملا فاكتعا يف امك دوصقم

 (صلختسم) .يناثلا



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ٤\۳ جحلا باتك

 اكن ناي نا

hs EEل  a 

 لباق نم E ا ل
 يكملا قح يف ةفاضإلا [(يشحملا) .رخآلا مارحإلا ىلع هلاحدإ مارحإلا ةفاضإب دارملا] :خلإ مارحإلا ةفاضإ باب

 بقع هركذ لوألا رابتعالابف «جحلا يف ةرمعلا مارحإ ةفاضإ يف الإ «يقافآلا نود ةيانح تيقاوملا لحخاد وه نمو
 ةعبرأ ىلإ مسقنت ةيلقعلا ةمسقلا رابتعاب بابلا اذه لئاسمو «ةدح ىلع باب يف هلعج يناثلا رابتعالابو «تايانجلا

 :اهثلاث «ةرمعلا مارحإ ىلع ةرمعلا مارحإ لحدي نأ :اهيناث .جح مارحإ ىلع جح مارحإ لحدي نأ :املوأ :ماسقأ

 :هلوقب لوألا ىلإ راشأو «ةرمع مارحإ ىلع جح مارحإ لحدي نأ :اهعبار «جح مارحإ ىلع ةرمع مارحإ لخدي نأ

 ىلإو ؛"ىرخأب مرحأف ريصقتلا الإ هترمع نم غرف نمو" :هلوقب يناثلا ىلإو «"رحآب مرحأ مث جحب مرحأ نمو"
 (حتف) ."اطوش فاط يكم" :هلوقب عبارلا ىلإو «"تافرعب فقو مث ةرمعب مث جحب مرحأ نمو" :هلوقب ثلاثلا
 ضفري ال يقافآلا نأل ؛يكملاب ديق [(ط) .ًاضيأ تاقيملا لحاد ناك نم لمشف «يقافآلا ريغ هب دارملا] :فاط يكم
 يف كلذ ناك نإ عتمتم رهف الإو ءانراق ناك طاوشألا لقأ لعف دعب مارحإلا فاضأ نإ هنأ ريغ امهنم اجا

 (حتف) . .ًافانثا ةرمعلا ضفر «ةرمعلاب مث هل فاطو جحلاب مرحأ ول هنأل ؛ةرمعلاب ديقو < «جحلا رهشأ

 (ط) .ةثالث وأ نينثا وأ ادحاو ناك ءاوس «ةرمعلا طاوشأ لقأ دارملا :اطوش

 وه :ضفرلا [(نيكسم ءط) .مثإلا نع ايماحت ؛الثم قلحلاب هنم للحتلاب ابوجو جحلا كرت هيلع يأ ] :هضفر
 يفتكي الو ةرمعلا لاعفأ نم غارفلا دعب الثم قلحي نأب لعفلاب كرتلا نوكي نأ يغبنيو «جحلا كرت يأ «كرتلا

 ضفري :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «عورشم ريغ يكملا قح يف امهنيب عمجلا نأ هكرت هحوو «ةينلا وأ لوقلاب
 ءةنس يهو «يعسلاو فاوطلا الإ اهيف سيلو «ةتقوم ريغ اهفوكل ؛ءاضق رسيأو ًالامعأ لقأو الاح ندأ األ ؛ةرمعلا
 ريغو «دكأتي مل جحلا مارحإو فاوطلا نم هب ىتأ امه دكأت ةرمعلا مارحإ نأ :ةفينح يبألو «كلذك جحلا سيلو

 ولو «ىلوأ وهف ءءادألا نع عانتمالا جحلا يفو ءاهلاطبإو اهضقن ةرمعلا يف ضفرلا نألو ؛ضفرلاب ىلوأ دكأتملا

 لاعفأ نم ءيشب تأي ملو جحلاب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ اذكو «فالح الب جحلا ضفر طاوشأ ةعبرأ ةرمعلل فاط

 (صلختسم «ئيع) .فالح الب ةرمعلا ضفري ةرمعلا
 0 .ةرمعلا هنع تطقس ءاضق هتنس يف هب ىتأ ول ىح «جحلا تئاف نعم يف هنأل ؛اهب للحتي] :ةرمعو جح هيلعو

 يأ «"هضفرل مدو" :هلوقو «ةرمعو جح هيلعف «لباق نم جحلاب تأي مث «ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئافك هنأل

 ضفر نإ مث «هناوأ لبق للحتلاب مدلا اذهو «مدلاب ةرمعلا اهضفرب ةشئاع رمأ التف هنأل ؛جحلا ضفرل مد هيلع

 (حتف «ئيع) .ةرمعلا ىضقو هاضق د ضفر نإو «طقف اهاضق ةرمعلا



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ۳10 ظ جلا باتك

 يف قلح نإف «رحنلا موي رحاب مث جحب مرحأ نمو «مد هيلعو حص امهيلع ىضم ولف
 رخآ جحب مرحأ يأ ا

 هترمع نم غرف نمو ىل وأ رصق مد هيلعو همزل الإو مد الو رخآلا همزل لوألا

 ةفينح يبأ دنع رحآلا جحلا قافتا هيلع رحآلا جحلا
5 

 ررقي يهنلا نأل ؛لعفلا ققحتل عنام ريغ يهنلاو «هنع يهنم هنأ الإ امهمزتلا امك امهاعفأ ىدأ هنأل :خلا حص

 روو ب مهتا ضرألا و ةةلضلاك نحس انركيو عورشم ريغ ءيشلا نوكي نأ زاوحل ؛اندنع ةيعورشملا

 همزلي ال مل :ليق نإف «هنع يهنلا باكترال ؛هلمع يف ناصقنلا نكمتي هنأل ؛امهنيب هعمجل مدلا بوجو "مد هيلع"
 يف نكمت ناك ام ثيح ناصقنلاف ءامهدحأ نم عونمم ريغ هنأل :انلق ؟نيمارحإلا نم دحاو لك ةمرحل نامدلا

 ؛هنم لكألا هل زوجي ثيح يقافآلا فالخب ءهنم لكألا هل زوجي ال ءربج مد وهو «دحاو مد همزل كلذلف ءامهدحأ

 (صلختسم «ئيع) .هقح يف ركش مد كلذ نأل

 (ع طر .يناثلا جحلاب مرحأ مث يناثلاب مرحي نأ لبق لوألا جحلا يأ :لوألا يف

 لوألا جحلل قلحي مل نإو يأ :همزل الإو (ط) .دمحم فالح ءامهدنع هيف عورشلا ةحصل ؛رحآلا جحلا يأ :همزل

 ۱۸۳/١[ :قئاقحلا زمر] .يناثلل مرحأو

 لوانتل ؛هب ربعو صقان قافترا هنأل ؛ةقدصلا هيف امنإ هيف مد ال ريصقتلا نأل ؛قلحلا ريصقتلاب دارملا :ال وأ رصق

 يأ ءريصقتلا اهقح يفو «قلحلا لحرلا قح يف لضفألا نأ امل ؛ريصقتلا انا و: قلخلا لوا کذف «ىثنألاو ركذلا

 نم عارفا تقو ىلإ لوألا قلح رحأو امهنيب رصقي مل وأ «ياثلا نم غارفلا لبق لوألا نم غارفلا دعب رصق
 يف اكسن ناك نإو وهف قلح اذإف «ةعدب ةرمعلا يمارحإو جحلا يمارحإ نيب عمجلا نأل ؛مدلا بوحوو «يناثلا

 يح قلحي مل نإو «عامجإلاب مدلا مزليف هناوأ ريغ يف هنأل ؛يناثلا جحلا مارحإ 5 جحلا مارحإ

 «ريخأتلل ةفينح يبأ دنع مدلا بحوي كلذو «لوألا مارحإ يف هتقو نع قلحلا رحأ دقف لباقلا ماعلا يف جح

 (صلختسم «ييع) .رحنلا مايأ وهو «هتقو نع قلحلا ريخأتب ءيش همزلي ال :امهدنعو
 (ع) .هيلع قبي ملو اهيف عرش ىلا اهلاعفأ نم يأ :هترمع

 امد ةرمعلا يف بحوأو «ىرت امك ةرمعلاو جحلا نيب قرف فنصملا نإ مث «ةرمعلا يمارحإ نيب عمج هنأل :مد همزل

 ءامارحإ امهنيب عمجلل ؛ًاضيأ جحلا يف مدلا بجوأ :"لصألا" يفو «"ريغصلا عماجلا" ةياور وهو «جحلا يف بحوي ملو
 لحأل امارح ناك امنإ مارحإلا يف عمجلا نأ قرفلا :يعليزلا لاقو ١41/١[ :قئاقحلا زمر] .نيعمجلا نيب قرف الو

 رخأتت ةيناثلا لاعفأ نأل ؛نيجحلا يف دوقفم نيترمعلا يف تباث ردقلا اذهو ءاصقن بجوي عمدلا ذإ ؛لاعفألا يف عمجلا

 (حتف) .ةعدب هنإ :"ةيادحلا" يفو ءاميرحت هوركم يأ مارح نيترمعلا نيب عمجلا نأ ةدافإ هيفو «لباقلا ىلإ



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ۳۹٦ - باتك

 تلاع ل اكرات راص يأ تويوتا

 ارت ا ر ر دبع انه یر هرم ىلا را نحنا قولا

 مرحأ يأ تك ا
 لبق ةرمعب مث ةجحب مرحأ يقافآ :هتروص [(ع «ط) .امهنيب عمجلا دارأو جحلا مامتإ لبق امي مرحأ يأ ] :ةرمعب مث

 «جحلا لاعفأ لبق ةرمعلا لاعفأ نايتإ هنكمي هنأل ؛هقح يف عورشم امهنيب عمجلا نأل ؛جحلا لاعفأ نم ءيشب نايتإلا

 ا هنا ا شفر دقو و ف رف «مارحإلا يف ةنراقملا وأ «بيترتلا كرتل ؛ةنسلا أطحأ هنكل

 هنأل ؛ةرمعلا ضفري ال ةفرع ىلإ هحوت اذإو «ع ورشم ريغ وهو جحلا ىلع ةينبم يه ذإ ؛فوقولا دعب اهؤادأ هيلع

 ىلإ يعسلاب لطبت ثيح رهظلا يلصم فالخب «فوقولا وهو نوكي ام ىصقأ طرتشاف ةرمعلا ضقنب رومأم ريغ

 (حتف «صلختسم) .يعسلا وهو «ةعمجلا صئاصخ نم نوكي ام ندأب يفتكاف ءرهظلا ضقنب رومأم هنأل ؛ةعمجلا

 2 .ةرمعلا لاعفأب َىأي نأ لبقو «ةكم لحدي نأ لبق :تافرعب

 .ةرمعلاو جحلا نيب يوكل هدرا يلا لكلا :فاط ولف (عءط) .امب فقي ىح ةرمعلل ًاكرات ريصي ال يأ 5

 «نراق هنأل ؛امهنيب عمجلل ؛"مد بجي" :هلوقو .جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا لاعفأ مدق نأب :امهيلع ىضمو (نيع)

 لاعفأ ضعب ميدقتبو هب انههو «ةرمعلا ىلع جحلا مارحإ ميدقتب لوألا يف ةءاسإلا نأل ؛لوألا نم رثكأ هب ءيسم هنكل

 .حيحصلا وهو ءكسن مد ال ةرافك مد اذهو «ةيحتلل يأ «"جحلل فاط ولف" :هلوقب راشأ هيلإو «جحلا

 ؛اهاضق ةرمعلا ضفر اذإو «هلاعفأ ضعبب دكأت دق جحلا نأل ؛ةروصلا هذه يف ةرمعلا كرت يأ] :اهضفر بدن

 ةرمعلا لاعفأ نبي مل هنإف كش مد هنأ ىلع لدي «ةرمعلا يأ[(ع «ط) .اهضفرل مد هيلعو ءاهيف عورشملا ةحصل

 «ريجلل بجوم الف «ةرمعلا لاعفأ ىلع جحلا لاعفأ ءانب هنكميف «ةنس وه امنإ هب ىتأ ام نأل ؛جحلا لاعفأ ىلع

 ؛دحاسملا نم هريغل ةيحتلا نيعك رك مارحلا دجسملا مودق ةنس وه لب ,جحلا سفن ننس نم سيل مودقلا فاوط نألو

 ؛هجو نم لعفلا يف بيترتلا تاف هنأل ؛ةرمعلا ضفر بابحتساو «تقولا تاعورشم نم رخآ فاوطب طقسي اذهلو

 ؛انه ضفرلا همزلي الو (هيف بیت رت الو مارحإلا الإ مدقي مل كانه هنأل ؟تفي م قبس اميفو «مودقلا فاوط معدقتل

 (حتف) .اهضفرل مد هيلعو ءاهيف عورشلا ةحصل ؛اهاضق اهضفر اذإو «جحلا نكرب سيل ىدؤملا نأل

 ةحصل "هتمزل" :هلوقو ءاضيأ قيرشتلا مايأ يف لب رحنلا موي صخب ال مثإلا نع اصلخت ضفرلا موزل :ةرمعب لهأ

 لاعفأ ايناب ناكف جحلا ناكرأ ىدأ هنأل ؛مثإلا نم اصلخت ةرمعلا ضفر همزلو «مرحتلا ةهارك عم نكل ءاهيف عورشلا

 جحلا رمأل ًاميظعت مايألا هذه يف ةرمعلا تهرك دقو ءاضحم أطخ ناكف .هجو لك نم جحلا لاعفأ ىلع ةرمعلا

 عورشلا ةحصل ؛اضيأ ءاضقلا بجيو «هناوأ لبق اهنم للحتلل ؛اهضفرل مدلا بجي ةرمعلا ضفر اذإو «ةرمعلا ضفرتف

 «يهنملا رشاب دق عورشلا سفنب هنأل ؛هؤاضق همزلي ال هيف عرش ام دعب هدسفأ اذإ هنإف ؛رحنلا موي موص فالخب ءاهيف

 رشابي مل عورشلا سفنب انههو «ةنايصلا بوجو عرف ءاضقلا بوجوو «هتنايص هيلع بحي الو «هداسفإ هيلع بجيف

 (حتف) .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك راصف «ةرمعلا لاعفأ وهو «يهنملا



 مارحإلا ىلإ مارحإلا ةفاضإ ۳1۷ جحلا باتك

 مد حص اهيلع ىصم نإف .ءاضقلاو مدلاو اهضفر همزلو .هتمزل رحنلا موي
 ا قيرشتلا مايأ وأ

 .اهضفر ةجح وأ ةرمعب مرحأف جحا هتاف نمو
 م ا تح ل

 (ع) .اهيف عورشلا ةحصل ؛اهؤاضق همزل يأ :ءاضقلاو (ط) .امبرحت هرك نإو اهيف عورشلا ةحصل ةرمعلا :هتمزل
 مرحأ اذإ يعي [(نيع) .مايألا هذه يف جحلا لاعفأ ةيقب ءادأب الوغشم هنوكلو ءاهريغ يف نعمل ةهاركلا نأل] :حص

 ىععمل ةيهاركلا نأل ؛لعفلا اذه حص ةرمعلا لاعفأب ىتأو «قيرشتلا مايأ يف وأ رحنلا موي ةرمعب ةيبلتلاب هتوص عفرو

 هل اميظعت جحلل تقولا صيلخت بحيف «جحلا لامعأ ةيقب ءادأب مايألا هذه يف الوغشم هنوك وهو ةرمعلا ريغ يف

 (صلعتسم) .ًالمع امهنيب عمجلل ةروصلا هذه يف مد هيلع بجيو

 ةرمعب لهأ نم يأ [(ع«ط) .لاعفألا ةيقب يف وأ مارحإلا يف امهنيب عمج هنأل ؛اهيلع يضملاب ةرافك مد يأ ] :مد
 قلحلا دعب امي لهأ اذإ اذكو «مارحإلا يف امهنيب عمج هنأل ؛امهيلع يضملاب مد هيلع بجي قلحلا لبق رحنلا موي

 (حتف) ۱۸۳١/١] :قئاقحلا زمر] .لاعفألا ةيقب يف عمج هنأل ؛هيلع ىضمو
 ءاهضفريف ةعدب وهو ءامارحإ نيتجحلا نيب اعماج ريصي ةجحب مرحأ اذإ هنأل ؛اه مرحأ ىلا ضفر يأ :اهضفر

 جحلا يقو ءاهؤاضق ةرمعلا يف هيلعو ءاهضفريف اضيأ ةعدب وهو ءالاعفأ نيترمعلا نيب اعماج ريصي ةرمعب مرحأ نإو
 (نيكسم «حتف) .ةرمعو ةجح



 راصحإلا باب ۳۹۸ جحلا باتك

 راصحإلا باب
 نك تاي وع

 O ا ؛للحتيف هنع حبذت ةاش تعبي نأ ضرم وأ دعب رصحأ نم
 ناويح وأ مدآ يب نم

 ةرمع وأ ةجحب مرحأ يذلا وه :رصحلاو «فاوطلاو فوقولا عنم وه :اعرشو ًاقلطم عنملا :ةغل وه] :راصحإلا باب

 ام نأ ليلدب ةيانج عون راصحإلاب للحتلا ناك امل [(عءط) .هوحن وأ ضرمل تيبلا ىلإ لوصولا نم عنم مث ءاممب وأ
 ىلع كلتو رارطضالا ىلع هانبم نأل ؛هرخأو «تايانحلا بقع هركذ «هنم لكأي نأ هل سيل يدهلا نم همزلي

 نع عنم :عرشلا يفو ءزجع وأ ضرم وأ فوحخ نم رمأ هعنم اذإ "نالف رصحأ" :لاقي «عنملا :ةغل وهو «رايتحالا
 (حتف) .هلجأل مرحأ ام لاعفأ مامتإ ىلع يضملا نع مرحلا عنم هنأب راصحإلا فرعي نأ ىلوألاو «فاوطلاو فوقولا

 لاقو [(عءط) .كلذ وحن وأ ةقفن عايض وأ مرحم مدع وأ ضرم ببسب رصحأ يأ ] :ضرم وأ ّودعب

 :ىلاعت هلوق انلو «ودعلاب نيروصحم اوناكو هباحصأو يبنلا قح يف تلزن ةيآلا نأل ؛ودعب الإ راصحإ ال :يعفاشلا

 رصحلاو ءودعلاو ضرملاب نوكي راصحإلا نأ هب لالدتسالا هجو «197:ةرقبل) يذلا نم َرَسْيَتْسا اَّمف ْمُتْرِصْحُأ نفط
 ال ظفللا مومعل ةربعلا نأل ؛ببسلا نم يعفاشلا هركذ امل هجو الو «ةغللا لهأ لاق اذك ءراصحإلا ال ودعلاب نوكي

 (حتف) .بوكرلاو باهذلاب دادزي ضرم دارملاو «ةلالد ضرملا لوانتي هب اصتخم ناك نئلو «ببسلا صوصخل

 «ةاش اه يرتشيل اهتميق وأ ةاش ثعب يأ "رصحأ نمل" هربخو ءادتبالا ىلع عفرلا لحم يف ردصملا ليوأتب :ثعبي

 ام زوجيو «لضفأ ةندبلاو «ةندب يف كرتشي وأ ةندب وأ ةرقب وأ :ةاش (عءط) .انه ماعطإلاو موصلل لحدم الو

 ثعب اذإو «نيعم موي يف مرحلا يف اهحبذي نم دعاويو «ةاش هب يرتشيل ةاش نمن ثعبي نأ هلو «ةيحضألا يف زوجي

 اهنم حباذلا لكأ ول نكل «هدعب قرس ول هيلع ءيش الو «عحر ءاش نإو هناكم يف ماقأ ءاش نإ يدهملاب رصحلا

 نأ ىلإ امرحم يقب ارسعم رصحملا ناك ولو ءرصحملا نع محللاب قدصتيو ءاينغ ناك نإ لكأ ام ةميق نمض ًائيش
 :فسوي يبأ نعو «جحلا تاوف ىلإ راصحإلا رمتسا نإ فاوطلاب للحتي وأ «جحلا تاوف لبق راصحإلا لاز نإ جحبي

 (حتف) .اموي عاص فصن لك نع ماص دحج مل نإف هب قدصتيو ماعطلاب مدلا موقي هنأ

 هلوقل ؛وه للحتي هنع حبذ اذإ يأ ] :للحتيف (ع) .مرحلا يف اهحبذي نم دعاوي يذلا هنيعب موي يف :هنع حبذت

 قلح ال هنأ ىلإ ةراشإ [(ع) .نيفرطلا دنع هيلع قلح الو «(157:ةرقبلا) يذلا َنِم َرَسْيتْسا اَمَف ْهُتْرِصْحُأ نإفإ» :ىلاعت
 نم دبال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق وهو ءنسح وهف قلح نإو «مرحلا يف هنع حبذ اذإ ريصقت الو هيلع
 بحي ال امنإو هيلع ءيش ال لعفي مل نإو «قلحلا نع زجعي مل كسانملا ءادأ نع زجع نإ هنأل ؛حبذلا دعب قلحلا

 :فسوي وبأ لاق ام هجو «قلحلا هيلعف مرحلا يف رصحأ اذإ امأ مرحلا ريغ يف راصحإلا ناك اذإ نيفرطلا لوق ىلع قلحلا

 قلحلا نأ :امهلو ءاهلحم ايادحلا غولب دعب التاء قلحو ءاوقلحي نأب مهرمأو ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو الكل يبلا نإ

 - ؛قلح التاء ناك اذه ىلعف «مرحلاب تقؤم قلحلا نألو ؛هب رمؤي الف ةيانج هلبقو «لاعفألا ءادأ دعب الإ اكسن فرعي مل



 راصحإلا باب ۳1۹ جحلا باتك

 ةرمعو ةّجح للحت نإ ّجحلاب رصحملا ىلعو «رحتلا مويب ال مرحلاب تقوتيو «نيمد ثعب
 ًالفن وأ ناك ًاضرف ٠ رصحللا مرحلا ىلع يأ

 ETR ENAMEL TASES DS نراقلا ىلعو ,ةرمع رمتعملا ىلعو
 نراقلا رصحملا يأ طقف رمتعملا رصحملا يأ

 ىلع هتعيزع ماكحتسا فرعيل ؛قلحلاب مهرمأو قلح هنأل وأ «هنم ةيبيدحلا ضعب نأل ؛مرحلا يف هنوكل =

 يف حبذلا زوجي :يعفاشلا لاقو «حلصلا دعب ىرخأ ةديكمم نولغتشي الف «مهنم نوكرشملا نمأيو «فارصنالا

 «ضقنلاب هعوضوم ىلإ داعل هناكم يف حبذلا رجي مل ولف فيفحتلل ةصخرلا هجو ىلع عرش هنأل ؛راصحإلا ناكم

 فيفحتلا لصأ دارملاو «مرحلا وهو :057:ةرقبلا) لحم يذلا َعلْبَي ىح :ىلاعت هلوق انلو ءدمحأو كلام لاق هبو

 :انلو «ةعتملا موصب ارابتعا اريد كت عرض «ماعطلاب اسو هاش موقي ناب موصلاب لحي هدنع اضيأو «هتیا ال

 (حتف «ئيع) .اهلبق لحلا تبغي الف ةياغ ىلإ ةمرحلا ىمنأ «ةيآلا (15:ةرقبلا) مكسور اوقلحَت الَوإ» :ىلاعت هلوق

 «جحلل اذهو ةرمعلل اذه نيعي نأ جاتحي الو [(ععط) .اممي مرح هنأل ؛ةرمعلل امدو ةجحلل امدإ :نيمد ثعب

 امهنم للحتلا نأل ؛امهنم دحاو نع للحتي م «ةرمعلا مارحإ يف ىقبيو جحلا نع للحتيل دحاو يدمي ثعب ولف

 لعفي نأ للحتلاب دارملاو «عورشملا رييغت هيف نوكي رحآلا نود امهدحأ نع للحت ولف «ةدحاو ةلاح يف الإ ع رشي مل

 (حتف) .مارحإلا تاروظحم نم ائيش حبذلا دعب

 لاقو «مرحلاب نيعتيف «ناكم وأ نامز يف الإ ةبرق فرعت مل ةقارإلاو «ةبرق راصحإلا مد نأل :مرحلاب تقوتيو

 «فيفختلا لطبي تيقوتلاو ؛ةصخخر عرش هنأل ؛رحنلا موي ريغ يف رصحأ ثيح هحبذ زوجيو «تقوتي ال :يعفاشلا
 «نارقلاو ةعتملا مدك رحنلا موي يف الإ حبذلا زوجي ال :امهدنعو «هتيام ال فيفختلا لصأ دارملا نأ باوحلا قبس دقو

 فقوتي الف ةرمعلاب رصحملا مد امأ ,جحلاب رصحملا يف فالخلا اذهو ءزوحي الف «هيلع ةدايز نامزلاب دييقتلاو قلطم

 (ع) .ءاش تقو يأ يف هحبذ زوجيف هب تقوتي ال يأ :رحنلا مويب ال (حتف «يئيع) .اعامجإ نامزلاب

 بحي هيف هاضق اذإ امأ ءكلذ هماع نم جحلا ضقي مل اذإ اذهو ؛للحتلل ةرمعلاو عورشلاب جحلاف] :ةرمعو ةجح

 عراش هنأل ؛ةجح هيلعف اضرف جحلا ناك نإ :يعفاشلا لاقو ءاعوطت وأ اضرف ناك ءاوس [(ع «ط) .ةرمعلا هيلع

 يف هنأل ؛للحتلاب ةرمعلا همزلتو عورشلاب جحلا همزل هنأ :انلو «ةرمعلاب رصحملاك هريغ همزلي الف «ريغ ال جحلا يف

 ناك نإ هع اضرار: هاذه ذك ا اع كأي مل نإف «ةرمعلا لاعفأب للحتي جحلا تئافو «جحلا تئاف ننعم

 ءءاضقلا هيلعف ءلمعلا لاطبإ نع يهنلل ؛مزلم عورشلا نأ :انلو «هسفن ريمأ عوطتملا نأل ؛هيلع ءاضق ال الفن جحلا

 (يبيع «حتف) لد رمع نباو سابع نبا نع يور اذكو

 ةرمع ىمست تناكف «نيرمتعم اوناكو ةيبيدحلاب اورصحأ هباحصأو كفء هنأ :انلو «تقوتت ال اهنأل ؛اهيف راصحإلا

 (حتف) ]411/۲ :قئاقحلا نينا .ءاوس كلذ يف ةرمعلاو جحلاو ,مارحإلا دادتما ررض عفدل تبث للحتلا نألو ؛ءاضقلا



 راصخالا باب ۴۲۰ جحلا باتك

 ال الإو هجوت ع يدهلا ىلع ردقو راصحإلا لاز مث مث ثعب نإف «ناترمعو ةّجح
 يدهلا كاردإ يأ يدها 0 رصحلا

 ق و بقوا ان دعي راق هلو
 ًارصحم نوكي ال ةرايزلا فاوطو فوقولا يأ مرح اب وأ

 ضقي م اذإ ىرحأ ةرمع ءاضقو امهؤاضق للحتلاب همزليف ءامهيف هعورش ةحصل للحتلا تقو يعي] :ناترمعو ةجح

 ؛ةيناثلا ةرمعلا امأو «جحلا تئافك هنألف ؛امهادحإو ةجحلا امأ «مارحإ وأ نارقب اهيضقي [(ع) .ةنسلا كلت يف جحلا

 هيلع ناك كلذ هماع نم جحو لوحتت مل نإف ,ةنسلا تلوحت اذإ اذه ءاهيف عورشلا ةحص دعب اهنم جرح هنألف

 (عءط) .لصألا ىلع ردق هنأل ؛يدهلاب للحتي الو جحلا ءادأل اموزل :هجوت (حتف) .طقف نارقلا ةرمع

 لاعفأب للحتيل هجوت نإو «زجعلل هجوتلا هيلع بجي ال امهدحأ كاردإ وأ اهكاردإ ىلع ردقي مل نإو يأ :ال الإو

 كردأ نإو ‹لصألا نع زجع هنأل ؛للحتي جحلا نود يدهلا كردأ نإو ءءاضقلا يف ةرمعلا هنع طقستو «زاج ةرمعلا

 ةمرحك لاملا ةمرحو ءاناحم هلام عيضي للحتي مل ول هنأل ١86/١[ :قئاقحلا زمر] .للحتلا هل زوجي يدهلا نود جحلا

 (حتف) .سايقلا وهو «للحتلا هل زوجي ال :رفز لاقو «مزتلا امك مرتلا امه ءافيإ هيف نأل ؛هجوتي نأ لضفألاو ءسفنلا

 .يدهملا رحنب لحي ىح ربصي لب هجوتي ال يأ :راصحإ الو

 (ع) .ةرايزلا فاوط فوطي نأ ىلإ امرحم يقبو «هدعب جحلا توف روصتي ال هنأل :ةفرعب

 طرشلا داحتا مزل رصحم وهف ةكح. رصحأ نمو :لاق ول هنأ "عنم" ىلإ "رصحأ" نم لودعلا ةتكن :ةكمب عنم نمو

 (ييع) .زئاج ريغ وهو «ءازجلاو
 نكي مل اهدحأ نع عنم نإو ءانباحصأ قافتاب يأ [(ع) .لاعفألا ىلإ لوصولا هيلع رذعت هنأل] :رصحم وهف

 للحتي جحلا تئاف نألف ؛فاوطلا ىلع ردق اذإ امأو «تاوفلا نم نمآ هنألف ؛فوقولا ىلع ردق اذإ امأ ءارصحم

 ٤/۲ 4١[ :قئاقحلا نييبت] .يدهلا ىلإ ةحاح الف «للحتلا يف هنع لدب مدلاو «فاوطلاب

 (ع) .امهدحأ ىلع ردق لب «نينك رلا نع عنمي من نإو يأ :ال الإو



 تاوفلا باب ۳1 جحلا باتك

 تاوفلا باب

 «مد الب لباق نم جحلا هيلعو «ةرمعب لّلحتيلف ةفرعب فوقولا توفب جحلا هتاف نم

 ةيتالا ةدسلا ف يأ

 ا ا ل ا ل ,e ا ةرمعل توف الو
 ةرمعلا ةورملاو افصلا نيب تيبلاب ةرمعلا ةفص يأ

 نم تاوفلاو راصحإلا نم لك [(نيكسم) .توفي تاف ردصم وهو «جحلا تئاف مكح يف يأ ] :تاوفلا باب
 نأل ؛بكر ملا نم درفملا ةلزنم تاوفلا ىلإ ةبسنلاب هنألو «مدق اذهلف كع هل عقو راصحإلا نأ الإ ضراوعلا
 (حتف) .ءادأ ضعبو مارحإ تاوفلاو ءءادأ الب مارحإ راصحإلا

 نم "لحيلف" :خسنلا ضعب يفو :للحتيلف (ط) .ًادساف وأ احيحص ءاعوطت وأ ارذن وأ ناك اضرف :جحلا هتاف

 (يشحم) .همارحإ نع للحتلا هيلع بجو يأ "درجا
 هتاف دقف ليلب ةفرع هتاف نم" :لاق دلي هلل لوسر نأ قي سابع نباو رمع نبا ئور امل :لباق نم جحلا هيلعو

 85/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .اندنع مدلا هيلع بجي الو ءنيطق رادلا هاور «"لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب للحتيلف «جحلا

 هيلع بحي :يعفاشلا لاقو «مارحإلا يبجوم دحأب ىتأ دقو «ةيانحلا بكتري مل هنأل ؛"مد الب" :فنصملا لاق اذهو

 ىلع لومحم وهو قو باطخلا نب رمع نع كلذ ىور هنأل ؛دايز نب نسح لوق وهو ءءاضقلا عم مدلا

 قاب همارحإ :نيفرطلا دنع مث ءامهنيب عمجي الف ءاهنع لدب مدلاو «ةرمعلا لاعفأب عقو للحتلا نأل ؛اندنع بابحتسالا

 ءروصتم ريغ اهريغ مارحإب اهلاعفأ ءادأ نأل ؛ةرمعلا مارحإ همارحإ ريصي :فسوي وبأ لاقو «ةرمعلا لاعفأب للحتيو

 ؛هيلإ ليبس الو «هيف عرش يذلا جحلا مارحإ خسفب الإ ةرمعلل همارحإ لعج نكمي ال هنأ :امطو «مارحإلا بلق نيعتف

 جحلا تئافل سيل هنإ مث دعب اميف دسف نإو لاعفألا ءادأب الإ هنع جورخلا هنكمي ال احيحص دقعنا ىم مارحإلا نأل

 لباق نم سانلا عم جح نح امارح يقب نإف «ةرمعلاب للحتلا هيلع بجي لب «رذع ريغ نم امارح هلزنم يف ىقبي نأ
 ٠ (حتف) .جحلا مارحإ ىلإ كلذ لوحتي الف «ةرمعلا مارحإ ةلزنمب راص همارحإ نأل ؛كلذ هئزجي ال مارحإلا كلذب

 (ع) .عامجإلا هيلعو ةتقوم ريغ اهنأل :ةرمعل

 اهطرش مارحإلا نأ يف فالح الو ءقلحو يعسو مارحإو فاوط ةرمعلا :"عبنملا" يف لاق :يعسو فاوط يهو

 عيمج يف حصتو" :هلوقو «قلحلا اذكو بحاو يعسلاو «ةرمعلل يعسلا ةينكر يف فلتخاو ءاهنكر فاوطلاو
 ىعملاف «"عتمتلا وأ نارقلل دصق اذإ الإ"_ب "عبنملا" يف هديق "هركتو" :هلوقو «ةرمعلا تاوف مدعل ؛ةلع هنأك "ةنسلا

 يف ةرمعلا ىدأو جحلا هتافف انراق ناك اذإ امك قباس مارحإب اهادأ اذإ امأ «مايألا هذه يف مارحإلاب اهؤاشنإ هركي

 تناك امنأ امن ةشئاع نع يور الو ءاهيف اهنع يهنلل ؛مايألا هذه يف ةرمعلا تهرك امنإو «هركي ال مايألا هذه

 - :مايأ ةعبرأ يف الإ اهلك ةنسلا يف ةرمعلا تلح :تلاق امنأ ًاضيأ اهنع يورو «ةسمخلا مايألا هذه يف ةرمعلا هركت



 تاوفلا باب ۳۲۲ جحلا باتك

 .ةنس يهو «قيرشتلا مايأو ءرحنلا مويو ةفرع موي هركتو
 و يل ااا متت ا تح

 هل ةنيعم تناكف «هلاعفأب ةلوغشم جحلا مايأ هذه نألو «يورحلا هاور «هدعب نامويو رحنلا مويو ةفرع موي =

 يأ نكرلا تقو لوحد نأل ؛لاوزلا لبق ةفرع موي يف ةرمعلا هركي ال :فسوي يبأ نعو «ةيميرحت ةهاركلاو

 (حتف «ئيع «صلختسم) .اقلطم ةهاركلا بهذملا نم رهظألاو «هلبق ال لاوزلا دعب فوقولا

 (ط «نيكسم) .مايأ ةسمح يف امبرحت :هركتو

 (ع) ."اهدعب وأ اهلبق رمتعاو مايأ ةسمح يف رمتعت ال" :ام سابع نبا نع يور امل :قيرشتلا مايأو
 يه :ديدجلا يفو «عوطت :ممدقلا يف يعفاشلا لاقو «ةيافك ضرف :ليقو «ةبحاو :ليقو ,ةدكؤم يأ :ةنس يهو

 ةرمعلاو جحلا عيطتسي ال ريبك خيش يبأ نإ !هللا لوسر اي :لاق رماع يب نم لحر نع يور امل ؛جحلاك ةضيرف

 هل َةَرْمُعْلاَو َّجَحْلا اومتأوإ# :ىلاعت لاقو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «"رمتعاو كيبأ نع ججحا" :لاق «نعظلاو

 نب رباج نع يور ام :انلو «"جحلا ةضيرفك ةضيرف ةرمعلا" :اككلع هلوقلو ؛بوحولل وهو امي رمأ «(٦۹:ةرقبلار
 :التلع لاقف ؟يه ةبحاوأ ةرمعلا نع ينربحأ !هللا لوسر اي :لاقف دلي هللا لوسر يبارعأ ىتأ :لاق هنأ هو هللا دبع

 داهج جحلا" :#ع هلوق نم درو امو «حيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هاور "كل ريخ رمتعت نأو ءال"

 يق هل ةجح الو امي للحتي جحلا تئافك اهريغ ةينب ىدأتت ثيح لفنلا راثآ اهيف ترهظ دقو «"عوطت ةرمعلاو

 يف هل ةجح ال اذكو «هدعب اهبحومب لوقن نحنو «عورشلا دعب نوكي امنإ كلذو «مامتإلاب رمأ هناحبس هنأل ؛ةيآلا

 ءاعامجإ هيلع بجي ال هيبأ نعو «هسفن نع هرمأي ملو «رمتعيو هيبأ نع جحي نأ هرمأ لع هنأل ؛يرماعلا ثيدح
 رمأ كلذ نأ ىلع لدف «عيطتسملا ىلع الإ بوحو ال هنأ مولعمو «عيطتسم ريغ هابأ نأ نيب هنألو ؛هسفن نع اذكف

 ةجح الو «جحلاك لامعأب ةردقم اهنأ خلإ "ةضيرف ةرمعلا" ثيدح ليوأتو ١85/١[ :قئاقحلا زمر] .بابحتسا

 (حتف) .ثيداحألا هذه هيلع ةجحلا لب «ةيافك ضرف اإ :لاق نمل



 ريغلا نع حلا ۳۲۴ جحلا باتك

 ريغلا نع جحلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 يفو «لاحب ةّيندبلا يف ئرحت ملو ,ةردقلاو زجعلا دنع ةيلاملا ةدابعلا يف ئرجت ةبايثلا
 1 " ةباينلا 1 ناسنإلا نع

 TOT LT A TTT ل ELT زجعلا دنع ئزجت امهنم بكمل ا
 هسفنب ةرشابملا نع

 فالح هسفنل لعفلا دنع اهاون نإو هريغل اماوث لعح هل ةدابعب ىتأ نم لك نأ لصألا] :ريغلا نع جحلا باب
 نأ ملعا مث ,ريخأتلاب ًاقيلخ بابلا اذه ناك «هريغل ال هسفنل ناسنإلا لمع نوك لصألا ناك امل [(ط) .ةلزتعملل
 بئانلاب ىدؤت هذهو «ةاكزلا لثم هدحو لاملاب ىدؤت ىلا يهو ةضحلا ةيلاملا :اهدحأ :عاونأ ةثالث ىلع تادابعلا

 ءدوصقملا لوصحل ؛ةردقلا دنعو زجعلا دتع مسقلا اذه يق ةباينلا زوجي هلام ةاكز ءادأب رحآ لكو نمك اضيأ
 لثم ندبلاب الإ ىدؤت ال يلا يهو ةضحلا ةيندبلا :يناثلا عونلاو «بئانلا لعفب لصحي هنإف ءءارقفلا ةلخ دس وهو

 باعتإ اهيف دوصقملا نأل ؛ةردقلا ةلاح يف الو زجعلا ةلاح يف مسقلا اذه يف ةباينلا زوجي الو «موصلاو ةالصلا

 بكرملا وه :ثلاثلا عونلاو ءزوجي ال موصي وأ هيلو هنع يلصي نأ ىصوأ ولف «بئانلا لعفب لصحي ال وهو سفنلا
 ؛زوجي الف ةردقلا دنع امأو «لاملا صقنب ةقشملا رابتعال زجعلا دنع اهيف ةباينلا زوجيف «جحلاك امم ىدؤي يأ امهنم

 (صلحختسم) .سفنلا باعتإ مدعل
 هانعم ءزومهم "أزجأ"و «هدعب اميف اذكو «ءايلاو ةلمهملا ءارلاو ميحلاب ةخسن يقو «ةزمهلاو ةمجعملا ءازلاب :ئزجت
 جاتحي ال «جاتحملا ةلخ دس وهو اهدوصقم نأل ؛ خلإ "ةيلاملا ةدابعلا يف" :هلوقو «ىفك هانعم زومهم ريغ "ارح" و «نيغأ

 رشابملا نع :زجعلا دنع (ع) .تارافكلاو روشعلاو تاكزلاك ةضحملا :ةيلاملا (حتف) .هسفنب ءادألا صوصخ ىلإ

 (ع) .هسفنب هترشابع. اهيلع ةردقلا دنعو يأ :ةردقلاو (ع) .بئانلا لعفب دوصقملا لوصحل هسفنب

 لاوحألا نم] :لاخب (ع) .راكذألاو نآرقلا ةءارقو فاكتعالاو موصلاو ةالصلاك ةضحلا ةيندبلا تادابعلا يأ :ةيندبلا

 ىلعو «بئانلا لعفب لصاح ريغ اذو ءاماعتإو سفنلا رهق اهنم دوصقملا نأل [(ع ط) .ازجاع وأ ارداق ناك ءاوس
 (حتف) ."دحأ نع دحأ لصي الو ءدحأ نع دحأ مصي ال" :ء هلوق لمح اذه

 باكتراب ةيزجألا بوحوو ةعاطتسالا ثيح نم يلام هنإف «جحلاك يدبلاو يلاملا نم يأ ] :امهنم بكرملا يفو
 نأل ؛الصأ ةباينلا هيف زوجت الف داهجلا امأ حلاك [(ع) .يعسلاو فاوطلاو فوقولا ثيح نم يندبو «هتاروظحم

 زجعلا دنع" :هلوقو «هريغ نع ال هسفن نع عقي هلعفي ام لكو «ملسم لك ىلع داهجلا ضرتفي ترضح اذإ ةعقاولا

 نأ ىلع نيم اذهو «نكمملا ردقلاب نيهبشلاب المع ندبلا ةهحل ًارابتعا ةردقلا نود لاملا ةه ارابتعا يأ "طقف
 كلذ: ريغ لإ اركذ وأ نآرق ةيارق وأ ةقدص وأ احح وأ اموص' وأ ناك ةالض. ةرزغل هلمع باول لعجي تأ ناشنالل
 - :ةلزتعملا تلاقو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هعفنيو ءاتيم ولو ريغلا ىلإ لصي كلذ لكو ءربلا عاونأ عيمج نم



 ريغلا نع ّجحلا ۳۲٤ کک دددل

 جحلل بٌونملا زجع طرش امنإو «توملا تقو ىلإ مئادلا زجعلا طرشلاو .طقف
 بونملا يف ةرقلا نبع رجال يا

 E A E ااا 00101017 مرحأ نمو ,لفنلا ال ضرفلا

 كلام لاقو «(۳۹:مجنلا) 4 ىَعَس م اإ ٍناَسنإِلِ ناو :ىلاعت هلوقل ؛تيملا ىلإ لصي الو كلذ هل سيل =

 ةءارقو موصلاو ةالصلاك تاعاطلا نم هريغ يف زوجي الو «جحلاو ةيلاملا هداعلاو ةقدصلا يف كلذ زوجي :يعفاشلاو

 امهتايح لاح امهربأ ناوبأ يل ناك !هللا لوسر اي" :لاقف ك يبلا لأس الحر نأ يور ام :انلو «هريغو نآرقلا

 مت امن رعت نار كاا م امل ياست ذأ يلا نم د يلا نا "اقرت: نعي اغ ل فكن
 لاق :لاق هنأ هذ راسي نب لقعم هاور امو ءكموصو كتالص باوث امه لعمت يأ ؛نيطق رادلا هاور «"كمايص

 .دواد وبأ هاور "سی ةروس مكاتوم ىلع اوءرقا" :قُو هللا لوسر

 امو «هتمأل هباوث لعح يأ «هيلع قفتم «"هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيشبكب ىحض" الع هنأ يور امو

 مهيلإ لصي لهف مه وعدنو مهنع جحنو اناتوم نع قدصتت انإ !هللا لوسر اي :لاقف ب يبلا لأس هنأ ه# سنأ ىور

 «ىربكعلا رفعج وبأ هاور «"هيلإ يدهأ اذإ قبطلاب مكدحأ حرفي امك هب نوحرفيو مهيلإ لصيل هنإ !معن" :لاق ؟كلذ

 لاق «ءابآلا حالصب ءانبألا لخدأف ,4(مهتيرذ مهب انقحلأ ناعإب ْهُمكيرذ ُهْتعَبلاَو اوُنمآ َنيِذَلاَوإ» :ىلاعت هلوقب ةححوسنم ةيآلاو

 ْمَل مآل :هلوقب امهفحص يف امع ةياكح عقو هنأل ؛ 00 ھارا یوم موي ةصاخ يف ليلو سابع نبا اهخسوب

 ىعس ام هلف نمؤملا امأو ءرفاكلا ناسنإلاب ديرأ :ليقو 0077 «٠٠:محنلا» 6 ىفَو يذلا ميهارَ سرت قلع قا ا
 هن ملو :هلوق يف امك "ىلع" نعم ماللا :ليقو «لضفلا قيرط نم هلو لدعلا قيرط نم هل سيل :ليقو «هوحأ

 (حتف) ١87/١[ :قئاقحلا زمرإ م :ءارسإلا) ياَهَلَْمْأَسَأ نول :هلوقو «(5؟ :رفاغ)

 هسفن نع جحأ نإو ءنيلحرلا عطقو ةنامزلاك] :توملا تقو ىلإ (ع) جحلا يف ةبانإلا زوج طرش يأ :طقف
 رداق وهو «هيلع بحو نأب ًاضرف جحلا ناك نإ [(ط) .لطب رذعلا لاز نإو زاح تام نإف ءسوبحم وأ ضيرم وهو
 نأ طرتشي الف «لام هل ناك نإ زحاعلا ىلع جاجحإلا بحي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «كلذ دعب زجع مث

 هلعفي ام ةحص مدع ذحؤي انه نمو «دحاو ريغ حرص هبو «هئزجي ال زجع مث هريغ جحأ ولف «حيحص وهو هيلع بجي
 ماود طرش امنإو «توملا ىلإ ارمتسم سيل مهزجع نأل ؛جحلا يف مهسفنأ نع ةبانتسالا نم ءارزولاو نيطالسلا

 لطب حص نإو «هأزجأ تام نإف ءافوقوم نوكي ضيرم وهو هسفن نع جحأ ول ىح رمعلا ضرف هنأل ؛زجعلا

 (حتف ءئيع) .سوبحم وهو هسفن نع جحأ ول اذكو «عوطت ىدؤملاو «مالسإلا ةجح هيلعف
 عسوأ لفنلا باب نأل] :لفنلا ال .بّينملا نيعم. بيونتلا نم ةددشملا واولا رسكو نونلا حتفو ميملا مضب :بّونملا

 ؛ةردقلا عم ةبانإلا زوحت لفنلا جح يف نآل [ (ط ,نيكسم) .اعوطت هلام. لحجر جاجحإ عيطتسملا حيحصلل زوجيف

 - حيحصلاو «لوزنلاو مايقلا ىلع ةردقلا عم ابكار وأ ادعاق ةالصلا يف لفنلا زوجي هنأ ىرت الأ ؛عسوأ لفنلا باب نأل



 ريغلا نع جحلا Yo جحلا باتک

 ,رومأملا ىلع ةيانحلاو نارقلا م مدو مالا ىلع راصحإلا مدو ,ةقفنلا نمض هيرمآ نع
 يناجلا هنأل ةيانحلا مد يأ

 EELS SD OO ا ا a ثني هلزنم نم هنع ّجحُي هقيرط يف تام ناف

 د ا ا ل م ا ل ا م حيحصلاو =

 "معن" :لاق "؟هنع جحأفأ ةلحارلا ىلع تبغي ال اريبك ًاخيش يبأ تكردأ جحلا يف هللا ةضيرف نإ !هللا لوسر اي"

 نوكي لب «بئانلا نع جحلا ضرف طقسي الو «ةقفنلا باوث رمآللو «جاحلا نع عقي جحلا نأ دمحم نعو «هيلع قفتم

 (ييع «حتف) .رمآلا نع ةينلا تدحو امنإو «دحوت ملو ةينلا قلطم وأ ضرفلا ةينب الإ ىدأتي ال هنأل ؛الفن

 ۱۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .هل جحلاف امهنع مرحأف امهنم لك نع جحي نأ نالحر هرمأ نأب :هيرمآ نع

 نع عقت ال اأ ىلإ ءاعإ هيفو «هيرمآل [(ع«ط) .هسفن نع عقي لب امهنع جحلا عقي الو امهفلاح هنأل] :ةقفنلا نمض

 رومأملا نع تعقوف «ةيولوألا مدعل ؛امهدحأ نع عاقيإلا هنكمي الو هل ةينلا صلخي نأ هرمأ امنإ دحاو لك نأل ؛امهدحأ

 فوقولاو فاوطلا لبق امهدحأ نيع نإو «قافتالاب افلاخم راص كلذ ىلع ىضم نإف نيع ريغ امهدحأ ىون نإو ءالفن

 ؛سايقلا وهو امهتقفن نمضو هسفن نع كلذ عقو :فسوي يبأ دنعو «ياثلل ةقفنلا نمضيو «هنع عقيو نيفرطلا دنع زاح

 هنع جوجحملا ركذ نع تكس نإو «ةقفنلا نمضيف فلاح دقف نيعي مل اذإف «هل جحلا نييعتب هرمأ امهنم دحاو لك نأل

 (حتف «ٰييع) .ةفلاخملا مدعل ؛اعامجإ انهه نييعتلا حصي نأ يغبنيو «ةمئألا نم هيف صن ال امهبم وأ انيعم

 ررضل اعفد للحتلل بجو راصحإلا مد نأل ؛رومأملا ىلع :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع :خإ راصحإلا مدو

 نإف .هصالخ هيلعف ةدهعلا هذه يف هلخدأ يذلا وه رمآللا نأ :امهو «هيلإ عحار ررضلا اذهو «مارحإلا دادتما

 (صلحختسم) .هل افالخ امهدنع تيملا لام يف راصحإلا مدف تيملا نع جحلا ناك

 وه رومأملاو «نيكسنلا نيب عمجلل اركش بحو هنألف ؛نارقلا امأ ؛هيلع كسنلا ضفر مد اذكو :رومأملا ىلع

 نأ نارقلا مد ةروصو «هيلع ةرافكلا بجتف يناجلا هنألف ؛ةيانحلا مد امأو «هنم لعفلا عوقول ةمعنلا هذه صتخملا

 نذإ ريغب كلذ لعف اذإ امأو «نارقلاب هل انذأو «ةرمعلاب رخآلاو جحلاب امهدحأ نانثا هرمأي وأ نارقلاب دحاو هرمأي

 (حتف) ۱۸۷/١][ :قئاقحلا زمر] .ةقفنلا نمضيف افلاخم راص دقف

 (ع) .جحلاب ىصوأ ناك يذلا لوألا تيملا نع يأ :هنع (ع«ط) .هتقفن تقرس وأ جحلاب رومأملا :تام نإف

 اميف فالخلا اذهو ءتام ثيح نم امهدنعو [(ط) .اقافتا تام ثيح نمف لزنم هل نكي مل نإف] :هلزنم نم

 ةيفالخ ىلع تبي هيف فالخلاو «عامجإلاب عضوملا كلذ نمف هنع جحي ناكم يأ نم نيب اذإ امأ ءةيصولا قلطأ اذإ

 امهدنعو «هدنع هلزنم نم هنع جحي هنإف «هنع جحي نأب ىصوأو «قيرطلا يف تامو هسفنب جح اذإ وهو «ىرحأ
 :كع هلوقل ؛ايندلا ماكحأ قح يف لطب رفسلا نم دوحوملا ردقلا نأ :سايقلا وهو هلوق هجو «هيف تام عضوم نم

 - فانئتسالا بجوف «ايندلا ماكحأ نم ةيصولا ذيفنتو «ثيدحلا ,"حلاص دلو :ةثالث الإ هتوم عطقني مدآ نبا لمع لك"



 ريغلا نع جحلا سوح جحلا باتك

 .حص نيعف هنولا نع وا نمو «يقب ام
 اههدحأل كلذ دعب مرحأ يأ

 هجورخ نأ :امهلوق هجوو مدل مالم حيو عمك دا ىصوأف جح ريغب جرح وأ «جورخلا دحوي مل هنأك =

 هللا ىَلَع هُرْخَأ عقَو دقف ُتْوَمْا هكر ذي مت ِهِلوُسَرَو هللا ىلإ ارجاَهُم هِي نم ْجُوْحَي نمو :ىلاعت هلوقل ؛هتوك. لطب م
 هلمع لطيي مل اذإف .'ةنس لك يق ةروربم ةجح هل بتك جحلا قيرط يف تام نم" :83ع لاقو «ةيألا ( ٠ ٠ :ءاسنلا)

 ناكو «مهرد فالأ ةعبرأ كرتو تامو هنع جحي نأب ىصوأ لحر :هتروص "يقب ام ثلثب" :هلوقو «هيلع ءانبلا بجو

 يبأ دنعف «هنم قيرطلا يف تقرس وأ «تامف هنع جحي يذلا ىلإ اهعفدو افلأ يصولا ذحأف «مهرد فلأ جحلا رادقم

 نإ جحلل زرفملا هيلإ عوفدملا لاملا نم يقب امه هنع جحي :دمحم دنعو «فلتلا دعب ةكرتلا نم يقب ام ثلث ذحوي :ةفينح

 نوثالثو ةثالثو ةئام ثالث وهو «لوألا ثلثلا نم يقب ام. هنع جحي :فسوي يبأ دنعو «ةيصولا تلطب الإو «ءيش يقب

 (حتف) .لوألا ثلثلا نم ىقب امبف قبي مل نإو «يقب نإ زرفملا لاملا نم يقب ام عم مهرد ثلثو

 (ط) e a E يبا دنع هلاعب :يقب ام

 ن نأل اهب: وأ فارطلار :فوقولا لبق ناك اوس اقلظم يأ :حص (ط) .نيعي لو امهرمأ ريغ نم :هيوبأ نع

 ةجحلا نأل ؛وغل امهنع هتينو «هل هجح باوث ًالعاج نوكي لب «هنع اجاح نوكي ال هرمأ ريغب هريغ نع جح
 نع جحلاو ءامه وأ امهدحأل هلعجي نأ هلف «باوثلل ببس وهو جحلا لصأ ىقبيف «نينثا نع نوكت ال ةدحاولا

 :التلع هلوقو «"راربألا عم ةمايقلا موي ثعب امرغم امهنع ىضق وأ هيوبأ نع جح نم" :كع هلوقل ؛بحتسم نيدلاولا

 نع لحرلا جح اذإ" :ةتلع هلوقو "ججح رشع لضف هل ناكو «هتجح هنع ىضق دقف همأ وأ هيبأ نع جح نم"
 (حتف) ." ارب هللا دنع بتكو امهحاورأ ترشبتساو ءامهنمو هنم لبقف هيدلاو



 يدهلا باب ۳Y۷ جحلا باتك

 يدها باب
 يق نايب يف يا

 زوجت ةاشلاو ءايادهلا يف زاح اياحّضلا يف زاج امو ,منغو رقبو لبا وهو قاش هاندأ
 ةيحضألا يهو ةيحض عمج يدها

 iG ES ,ةفرعب فوقولا دعب ! ءطوو ابنج نكرلا فاوط يف الإ ءيش لك يف
 ا يف يأ ةرايزلا فاوط يأ

 نم مدقت ام نأ بابلا اذه ريخأت هجو [(عءط) .هب برقتيل مرحلا ىلإ معنلا نم ىدهي امل مسا وهو] :يدهلا باب

 «ببسلا نع رخؤمو «ببسم يدهلاو «يدهلا بوجول بابسأ ةيانحلاو ديصلا ءازجو راصحإلاو عتمتلاو نارقلا
 (حتف) .ناتحيصف ناتغل ءايلا ديدشتو لادلا رسكو ءايلا فيفختو لادلا ناكسإب وهو
 ىدها ىلعأو اهئانإو اهروكذ] :منغو رقبو (ع) .ةاش يدها نم رسيتسا ام :افهذ سابع نبا لوقل :ةاش هاندأ

 :ىلاعت هلوق :ةثالثلا عاونألا نم نوكي امنإ يدحلا نأ ىلع ليلدلا [(عوط) .عامجإلاب اذهو «رقب هطسوأو «لبإ

 هدنع بجي دمحم بهذم ىلعف (0:ةدئامل بكا علا ايده ْمُكْنِم ٍلْذَع اود هب ٌمُكْحَي معلا نم م لق ام لم ٌءاَرَجف

 ىلع اذكو «ةثالثلا عاونألا لمشي يدهلا نأ ملعف «رقب يشحولا رامحلا يفو «ةندب ةماعنلا فو «ةاش يبظلا يف

 (ةثالثلا عاونألا نم هنأ ىلع لدف كلذ يرتشيف ةندب وأ ةرقب وأ ةاش ديصلا ةميق غلبت اعر هنأل ؛نيخيشلا بهذم

 (حتف) .عاونألا هذه ءادهإب اذه انموي ىلإ الع يبلا رصع نم ةداعلا ترج دق هنألو

 اذإ امهوحنو جرعلاو روعلاك زاوجلا عنمت يلا بويعلا نع ةمالسلا نم اياحضلا يف طرتشي ام لك يأ :زاج امو
 يف طرتشي هنإف «هنع زارتحالا ناكمإ مدعل ؛زوجي هنإف حبذلا تقو تثدح اذإ امأ «حبذلا لبق ةدوجوم تناك

 يف طرتشي ام اهيف طرتشيو ءدحاو لحمي ناصتخيف «ةيحضألاك مدلا ةقارإب تقلعت ةبرق يدحلا نأل ؛ايادحلا

 نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال" :اككلع هلوقل ؛نأضلا نم عذجلاو لكلا نم ىنثملا ةيحضألا زاوحل طرتشيو ءاياحضلا
 (نيكسم «صلحختسم «ئيع) .يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور ,"نأضلا نم ةعذج اوحبذتف مكيلع رسعي

 (ط) .عناملا بيعلا نم ةمالسلا طرشب نأضلا نم عذجلاو لكلا نم ئثلا وهو :ايادها يف

 (حتف ءط) .اهريغو تايانحلا نم جحا و جو :ءيش لك

 «ربكألاو رغصألا نيب توافتلل اراها ةندبلاب افاصقن ربح لعجف «ظلغأ ةبانحلا نأل :ًابنج نكرلا فاوط

 )ع( انجب اهنوك لا ةرايزلافاوطت يآ :ابنج .ثلاث عضوم هنأ ال «ةبانحلاب قحلم سافنلاو ضيحلاو

 دعب ام. دييقتلا وأ «قلحلا دعب ناك ول ةاشلا بوحو ححارلا نإف «فاوطلاو قلحلا لبق يأ :فوقولا دعب ءطوو

 (حتف) .ةاشلا بحب هيف نإف ءهلبق ناك ول امع زارتحالل فوقولا

 (ط) .ةاشلا بوجو ححارلاف قلحلا دعب امأ «ةندب هيلع نيعضوملا نيذه يف نإف «فاوطلاو قلحلا لبق :ةفرعب



 يدهلا باب ۳۲۸ جحا باتك

 نارقلاو ةعتملا يده حبذ صحو .طقف نارقلاو ةعتملاو عوطتلا يده نم لكؤيو

 د ما SDE DE .هريقفب ل مرحلاب لكلاو .طقف رحنلا مويب

 ردنلا يده ىوس

 «مرحلا غلب ام هب دارملاو ,08:جحلا هاهم اوُنَكَف :ىلاعت هلوقل ؛لكألا بحتسي لب :ع وطتلا يده نم لكؤيو

 .مرحلا يف نوكت امنإ ةقارإلاب يدهلا يف ةبرقلا نأل ؛ءاينغألا نم هريغل الو لكأي نأ هبحاصل زوجي ال غلبي مل اذإ امأو

 يده نم لكألا بابحتساو «هيفاني لكألاو «قدصتلاب نوكت ةبرقلا غلبي مل ام يفو ۱۸۸/١[« :قئاقحلا زمر]
 (حتف) .هقرم نم برشو هيده محلا نم لكأ اتع هنأ حص ام ًاضيأ عوطتلا

 ءادأ نأل ؛نارقلاو ةعتملا مد نم لكؤي ال :يعفاشلا لاقو ,كسن مد هنأل ؛امهيده نم لكؤي يأ :نارقلاو ةعتملاو

 هنم لكأي الف ءربج مد نيمدلا نم لك نوكيف ءناصقن امهعمج يفو «هدنع لضفأ ةدح ىلع نيكسنلا نم لك

 دنعو «ةيحضألا مدك راصف «ةدحاو ةرفس يف نيتدابعلا نيب هعمج ةمعن ىلع ركش مد هنأ :انلو «ةرافكلا مدك

 (حتف «ئئيع) .بطع ول عوطتلا يدهو نيكاسملا رذنو ىذألا ةيدفو ديصلا ءازج الإ عيمجلا نم لكأي :كلام

 هنأل ؛ةثالثلا ءامدلا هذه نم زوجي امنإو ءراصحإلا يدهو روذنلاو تارافكلا مد نم لكلا زوجي ال يأ :طقف

 وأ اعامجإ رجي مل هلبق حبذ ول يح ةئالثلا مايألا وهو رحنلا تقو يأ ] :طقف رحنلا مويب (نيكسم) .بحتسم

 اوُمِعْطَأَو اَهْنِم اوُلَكَفإ» :ىلاعت هلوقل [(ط) .امهدنع ةنسلل اكر اتو «مد همزليف مامإلا دنع بحاولل اكرات ناك هدعب

 ثفتلا ءاضق فطع ام اذكف ءرحنلا مويب صتخي ثفتلا ءاضقو «(۲۹ «۲۸:جحلا) 4مه اوُضَقَيل هت َريِقَفْلا ئابلا

 موي لبق عوطتلا مد حبذ زوجيو «ةيحضألاك رحنلا مويب صتخيف «كسن مد امنألو ءادرطم مالكلا نوكيل «هيلع

 «نارقلاو ةعتملا مدب ًارابتعا رحنلا موي يف الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو «حيحصلا وهو لضفأ رحنلا موي هحبذو ءرحنلا
 .كسن مد هنأل ؛نارقلاو ةعتملا مد فالخب ءلضفأ اه ليجعتلا ناكف ءربج مد اأ :انلو

 جاحلا ىلع بجي مد لك يأ ] :مرحلاب لكلاو (ع) .ءاش تقو يأ يف راصحإلا مدو ايادحلا ةيقب حبذ زاح يأ :طقف
 هقيتعلا تلا ىلإ ا بنا :ىلاعت لاقو (ةه:ةدئالل كلا غلاب ايده :ىلاعت هلوقل [(ع) .مرحلاب هحبذ صح

 نارقلاو ةعتملا مد وهو ا ناكملاو نامزلاب صتخي ام :اهنم :هجوأ ةعبرأ ىلع ءامدلا نأ ملعاو مرحلا دارملاو (۳٠:جحلار

 هنإف دمحم دنع راصحإلا مدو تايانجلا مد وهو «نامزلا نود ناكملاب صتخي ام :اهنمو «نيخيشلا دنع راصحإلا مدو

 مرحلا نود رحنلا مايأب صتخت اهإف :ةيحضألا وهو ناكملا نود نامزلاب صتخي ام :اهنمو ءرحنلا مايأ نود مرحلاب صتخي

 (حتف) .ناكملاب نيعتي :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع رذنلا مد وهو «نامزلاب الو ناكملاب صتخي ال ام :اهنمو

 هيلع قدصتلا زوجيو ءءاوس هريغو وه لب «مرحلا ريقف ىلع قدصتلا ال مرحلاب لكلا حبذ صح يأ :هريقفب ال

 :انلق «مرحلا لهأل ةعسوت تبحجو ءامدلا نأل ؛مرحلا ءارقف ريغ ىلع قدصتلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو «هريغ ىلعو

 (حتف «ئيع) .لضفأ مرحلا ءارقف نأ الإ مهريغ نيبو مهنيب قرف الو جاتحملا ةلح دس وهو ىعملا لوقعم وه



 يدها باب م جلا باتک

 (هنم رازجلا رح أ طعُي ملو «هماطحو قدصتيو ‹«يدهاب فيرعتلا بجي الو
 حبذي يذلا وه 0

 Ê ءابجاو بطع نإف «خاقنلاب E حضنيو ,هبلحي الو .ةرورض الب و الو

 هنوك لاح يأ يدها يأ

 وه امنإ بحاولا نأل[(ط) .نسحأ ةعتلا يده فيرعت نكل تافرع ىلإ هب بهذي نأب] :فيرعتلا بجي الو
 ناك نإ بدني هنأ ريغ هتقارإب برقتيل ؛مرحلا ىلإ لقنلا نم لب «تافرع ىلإ هب باهذلا نع يبني ال وهو «يدملا

 مد فالخب ءريهشت فيرعتلا فو «ىلوأ ةرافكلا مد يف رتسلاف «ةيانحلا هبجوم نأل ؛ةرافك مد ناك نإ ال ركش مد

 (حتف) .فيرعتلا ىلإ ةجاح الف ءرحنلا موي لبق هحبذ زوجي ةرافكلا مد نأل ؛ركشلا

 اهدولجو اهموحل اهلك هندب مسقي ناو «هندب ىلع موقي نأ ايلع رمأ اكل هنأ يدر ام هيف لصألاو a طعب مو

 هل اكيرش يقبي حوبذملا نم هئاطعإ طرش اذإ هنألو ؛رازحلا لمع ءارك يأ ايش اهترازج يف يطعي الو ءاهالجو
 لبإلا يف لضفألا نأ ملعاو ءزاج اهدلج وأ اهمح نم ءيشب هيلع قدصت نإو «محللا هدصقل ؛لكلا زوجي الف «هيف

 ةاَنْيدَفَوا :ىلاعت هلوقو (۷٠:ةرقبلا) رعب ا نا :ىلاعت هلوقل ؛اهعاجضإ دعب يأ حبذلا منغلاو رقبلا يفو ءرحنلا

 يأ مد:جحلا) كاَهبوُنَح َتَبَجَو اذإفإ» :ىلاعت هلوقل ؛لضفأ امئاق رحنلاو ءاشبك ناكو (7٠١:تافاصلا) (ہبظع حُبي

 (ط) .حبذلا نسحأ نإ هسفنب هحبذ ىلوتي نأ ىلوألاو ءيدحلا نم يأ :هنم (حتف) (ه+.:ةرقبل) هانم اولكفإ» تطقس

 باحصأ ثيدحل ؛ةرورضلل بوكرلا هل زوجي هنأ ىلع كلذب هبت [هبكري الف هل ةناهإ بوكرلا نأل] :ةرورض الب

 تام ول هنأ ليلدب ةرورضلل ام عافتنالا زاحف هكلم ىلع ةيقاب األو ؛"اهيلإ تئحلأ اذإ فورعملاب اهبكر ا" :ننسلا

 وأ هنيع نم ًائيش فرصي نأ يغبني الف اصلاح هلل هلعج هنأل ؛هيلع لمحي ال اذكو ًاثاریم تناك هلحم غلبت نأ لبق

 لاقو «ءاينغألا نود ءارقفلا ىلع هب قدصتيو «صقن ام نامض هيلعف تصقنف اهبكر نإف «هسفن ىلإ هعفانم
 (حتف) ۱۸۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هلزهي نأ الإ ًاقلطم هبوكر زوجي :كلامو يعفاشلا

 .اهنبلب قدصتيو هبلحيف يدهلاب كلذ رضيو اديعب ناك اذإ امأ ءابيرق حبذلا تقو ناك اذإ اذه] :هبلحي الو

 ىلإ عفد وأ هب عفتناو هبلح نإف «ءاينغألا نم هريغ الو «هب عفتني نأ زوجي الف يدهلا ءزج نبللا نأل [(نيكسم)

 قدصت هعاب نإو ءاهعم هحبذ وأ هب قدصت تدلو نإو «هفوص وأ هربوب عفتنا ول امك يدعتلا دوجول ؛هنمض يئغلا

 (حتف) ١85/١[ :قئاقحلا زمر] .هنمشب

 رسكب حضنيف حتفو برض يباب نم ةلمهملا ءاحلاو ةمحعملاب ًاحضن بوثلا تحضن "رينملا حابصملا" يف :حضنيو
 (ط) .ةأرملل يدثلاك فلظلا تاذلا وه :هعرض (حتف «نييع) .شري يأ اعم اهحتفو ةمجعملا

 (حتف «نيع) .نبللا عطقي نأ لحأل يأ درابلا ءاملا :ةمجعملا ءاخلاو فاقلاو نونلا مضب :حاقنلاب

 ىلإ برقلا هنم دارملاو "بطع" ريمض نم لاح [(ع) .كالملا ىلإ برق يأ ملع باب نما :ابجاو بطع ناف
 ىلع نذألا ثلث نم رثكأ بهذ نأب اريثك ابيع يأ "بيعت وأ" :هلوق ءروصتي ال كاللا ةقيقح دعب رحنلا نأل ؛كالملا

 - «ةيحضألا زاوج عني يذلا بيعلاب هتقو ال حبذلا لبق بيعتي نأ دارملاو ءامهوق ىلع هفصن نم رثكأو «ةفينح يبأ لوق



 يدها باب ۳۳٠ جحلا باتك

 برضو «همدب هلعن غبصو ,هرخغ اعطت ولو هل بيعملاو «هماقم هريغ ماقأ بيعت وأ

 يده هنأ سانلا ملعيل

 .طقف نارقلاو ةعتملاو ع وطتلا ةندب دّلقيو «ينغ هلكأب و هتحفص هب
 مدلاب يأ

 0 تلا 20 وو ل فلو ةاوجأ ارسم ناك اد انآ ارهاب ناك اذإ أ ا رغ ما ارق

 (حتف) .هريغ يف هفرص هيف هفرص عنتما اذإف «هکلم نع جرخي ال هجولا كلذل هنييعتب هنأل
 یاش ام هب عنصي هكلم صلاح هنأل :هل بيعملاو (ع) .كلذ حلصي ال بيعملاو «هتمذ يف بحاو هنأل :هماقم

 بيعت وأ كالهلا براق يذلا يدهلا يأ ] :لإ غبصو هرحن اعوطت ولو (ع) .هحبذي :ةيعفاشلا ضعبو دمحأ دنعو

 ءيش اهنم بطع نإ" :لوقي مث ندبلاب هعم ثعبي 5 يبلا ناك :لاق هنأ ةصيبق نع يور ال [(ع) .اعوطت ناك ول

 نم دحأ الو «تنأ اهمعطت الو ءاهتحفص هب برضا مث اهمد يف اهلعن سمغا مث اهرحناف اتوم اهيلع تيشخف
 .يعفاشلا هب جتحاو ءدمحأو ملسم هاور دلك هللا لوسر ندب قئاس ناكو «يعازخلا ةيجان نع هلثمو ؛"كتقفر
 ءاينغأ اوناك هتقفرو هنأ ىلع لومحم وه :انلق «عابسلل ةلكآ اهكرتي لب «هتقفر نم ءارقفلا هلكأي نأ زوجي ال :لاقو

 بناج مدلاب برضو «همدب هتدالق غبص «هرحن اعوطت هنوك لاح بيعت وأ كالملا نم اند يذلا يدهلا نأ نعملاو

 ةيحضألل ةاش ريقفلا ىرتشا اذإ امك رحآ ءيش همزلي الف «لحلا نيعب تقلعت ةبرقلا نأل ؛يده هنأ سانلا ملعيل «همانس

 ًابجاو يدملا ناك اذإ ام فالخب ةمذلا يف ال نيعلا ف ناك بحاولا نأل ؛ىرحأ ةاش همزلي ال ةيحضألا لبق تكلهف
 (ئيع «حتف) .هنع طقسي ال مرحلا يف هحبذي مل امو «نيعلا يف ال ةمذلا يف بحاولا نأل ؛رحآ همزلي بطعف

 (ع٬ط) .بناجلا :ةحفصلاو «همانس ةحفص يأ :هتحفص (ع) .يدهلا ةدالق هب دارأ :هلعن

 نذإلا نأل ؛ءاينغألا نم هريغل الو «هل هلكأ زج مل يأ [(ط) .ءارقفلل هنأل ؛هريغ يغ الو وه يأ | :ينغ هلكأي ملو
 «عابسلل ةلكآ كرتي نأ نم ىلوأ ءارقفلا ىلع قدصتلا نأل ؛الصأ كلذ لبق لحي ال نأ يغبنيف «هلحم هغولبب قلعم هلوانتب

 «كسن ءامد اهنأل ؛رذنلا ةندب اذكو «ثالثلا ءامدلا هذه :ةندب دلقيو (حتف) .دوصقملا وهو «برقت عون قدصتلا يفو

 رتسلاو «ةيانج اهببس نأل ؛راصحإلا مد الو تايانجلا ءامد دلقي الو ءاكسن ناك اع قيليف «هريهشتو هراهظإ ديلقتلا يفو
 لاقو ءاهديلقتب فراعتلا مدع ؛دلقت ال منغلا نأ ىلع "ةندب" :هلوقب هبنو اهم لحلف باخ راصحإلا مدو ءامب قيلأ

 يراخبلا هاور "اهدلقف ًامنغ تيبلا ىلإ ىدهأ هلي هللا لوسر نأ" :ف2# ةشئاع لوقل ؛اضيأ منغلا دلقي :يعفاشلا

 هب درفنا ثيدحلاو ؛هوكرت امل ةفورعم ةنس تناك ولو «هدعب سانلا كرتو هكرت مث ب هللا لوسر هلعف :انلق «ملسمو
 (صلختسم) ۱۸۹/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغ هركذي ملو ديزي نب دوسأ
 نإ هدلب نم اهيلع ةدالقلا عضو :ديلقتلاو ءاهراهتشا ديلقتلا فو «كسن ءامد اهنأل ؛نآرقلا ةندبو ةعتملا ةندبو يأ :ةعتملاو

 ءامدلا نم اهريغ دلقي ال ءاهيف رصحنم ديلقتلا يأ :طقف (حتف) .ةنسلا اذكه مرحي ثيح نمف اهعم هجوت نإو ءامب ثعب

 (ع) .ةدابعو كسن مد هنأل ؛رذنلا مد دلقي :"طيحمل" يقو «قيلأ ا ريعلا نأل ؛راصحإلاو تارافكلاو تايانجلا ءامدك



 ةروثنم لئاسم ۳۳۱ جيلا باتك

 مويلا يف ىلوألا ةرمجلا كرت ولو ءال هدعبو «لبقت هموي لبق مهفوقوب اودهشا ولو
 اهيمر يأ ةفرع لهأ فوقو يأ

 0 ‹طقف ىلوألا وأ ,لكلا ا الا

 ةقباسلا باوبألا يف ذشي ام ركذب مهداع ترج [(ع) .روثنلا ؤلؤللا لثم اهباوبأ يف ةبترم ريغ ةقرفتم يأ ] :ةروشنم

 (حتف) .هباتك يف كلذ لك لمعتسا فنصملاو ءئش وأ ةقرفتم. ىرحأو ةروثنع. نوربعي ةرات مث «باتكلا رحآ لئاسملا نم
 موي هيف اوفقو يذلا مويلا ناك ةليل يف ةجحلا يذ لاله اوأر مهنأ اودهشي نأ ةداهشلا هذه ةروصو :اودهش ولو

 هابتشالا لوزي نأب ةلمحلا يف نكمم كرادتلا نأل ؛ةداعإلا مهيلعو ءمهتداهش لبقت ؛ةجحلا يذ نم نماثلا يأ ةيورتلا

 فوقولا نكمأ ثيحب ةجحلا يذ نم رشاعلا يف اوفقو مهنأب ةفرع ةيشع يف فوقولاب اودهش ول اذكو «ةفرع موي

 كرادتلا نكمي ال امم ديقم لب «قالطإلا ىلع سيل "ال هدعب" :هلوقف ءاذه ىلع كرادتلا ناكمإل ؛ةداهشلا لبقت ايناث

 ءدوهشلل ىح ًاطايتحا فوقولا مهئزجيو «مهتداهش لبقت ال ةجحلا يذ نم رشاعلا يف اوفقو مهنأ اودهش ول يأ
 .امفود ةدابع نوكي الف ءناكمو نامزب ًاصتخم ةدابع فرع فوقولا نأل ؛زوجي ال نأ سايقلاو

 رمألا فو «رذعتم كرادتلاو «نكمم ريغ ءاطخلا نع زارتحالاو < «جحلا يفن ىلع ةداهش هذه نأ :ناسحتسالا هجو

 هذه نألو ؛ىلوألا ةروصلا فالخب «هابتشالا دنع هب يفتكي نأ بجوف «صنلاب عوفدم وهو نيب جرح ةداعإلاب

 هدعبو ءالصأ حصت ال اهتقو لبق ةدابعلا نألو ؛جحلا وهو يضاقلا مكح تحت لحدي ال رمأ ىلع تماق ةداهش

 لبقي ال هنأ ىلإ ةراشإ عمجلا ظفلب "اودهش" داريإو «سانلا جح مت دق :لوقي نأ مكاحلل يغبنيو «ةلمجلا يف حصت

 (صلختسم «حتف) .نيلدع ةداهش ال ميظع عمج ةداهش الإ هيف

 (ع طر .ةثلاثلاو ىطسولا ىمرو ايسان وأ ناك ًادماع عبارلا وأ ثلاثلا وأ رحنلا نم :يباثلا مويلا

 مث ىلوألا ىمر ءاش نإ ريخم وهف ىلوألا ةرمحلا كرتو «ةثلاثلاو ىطسولا ةرمجلاب يناثلا مويلا يف ىمر ول يأ :لكلا ىمر

 «هتقو يف كورتملا كرادت هنأل ؛طقف ةكورتملا ىمر ءاش نإو «نونسملا بيترتلا ةاعارل ؛نسحأ وهو «ةئلاثلاو ةيناثلا

 ةرمج يمر الإ عرشي ملف لوألا مويلا يف امأ «عبارلاو ثلاثلا يف فلتخي ال مكحلا نأل ؛يقافتا يناثلا مويلاب دييقتلاو

 ىعس اذإ امك راصف ءاعورشم هريغ نوكي الف ًابترم هامر اكتلع هنأل ؛لكلا دعي مل ام زوجي ال :يعفاشلا لاقو «ةبقعلا

 ةرمج نأ ىرت الأ ءاهريغب اهل قلعت ال ءاهسفنب ةدوصقم ةبرق ةرمج لك نأ :انلو ءافصلا لبق ةورملاب أدب وأ فاوطلا لبق

 لبق ربتعي الف «هنود وهو «فاوطلل عبات هنأل ؛يعسلا فالخب «يمر اهلبق نكي مل نإو «ةبرق رحنلا موي اهدحو ةبقعلا

 ةداعإ ريغ نم ىلوألا ةرمحلا يمر يأ :ىلوألا (صلختسم «حتف) .صنلاب يعسلا ىهتنم تفرع ةورملاو ءلصألا دوجو

 (ع٬ط) .نيتروصلا يف هيلع ءيش الو «هتقو يف هافالتيف «هذه يه كورتملا نأل ؛نيتيقابلا



 ءاهللح ةمرحم ىرتشا ولو نكر لل فوطي نح بكري ال ايشام اجح بحوأ نمو
 ةيراج لحر يأ ةرايزلا فاوط يأ بكري نأ هل زوجي ال يأ ايشام هنوك لاح يأ رذنلاب هسفن ىلع

 .اهعماجو

 موصي نأ رذن ول امك مزتلا ام. ءافيإلا هيلع بجي هنأل ؛ةرايزلا فاوط فوطي ىح يشملا هيلع بجي يأ تک ريال

 هيلع بجي لقألا يف بكر نإو «هرثكأ يف بكر اذإ اذكو «ريصقتلا هيف لحدأ هنأل ؛امد قارأ بكر ولو «اعباتتم

 ىح «جحلا يف لصأب سيلو «عيدوتلل ردصلا فاوطو «هيلإ يشميف مارحإلا يهتني نكرلا فاوطبو «هباسحب مدلا
 يشع هنأ حصألاو «تاقيملا نم يشمي :ليقف «يشملا ئدتبي نيأ نم فنصملا نيبي ملو «عدوي ال نم ىلع بحي ال

 «نينثا نيب يداهي اخيش ىأر لء هنأل ؛يشملاو بوكر لا نيب هريخخ لصألا ينو «فرعلا يف دارملا وه هنأل ؛هتيب نم
 حيحصلاو "بك ري نأ هرمأو «ْيغل هسفن اذه بيذعت نع هللا نإ" :لاق «' يشع نأ رذن" :اولاق "؟هلاب ام" :لاقف

 جحأ ال نأ ىلع يفسأتك ءيش ىلع تفسأت ام" :هرصب فك ام دعب لاق هنأ فذ سابع نبا نع يورو «لوألا وه

 تبتك ايشام جح نم" :اكتفع لاقو (۲۷:ححلار"&رماَض لَك ىَلَعَو ًالاَجِر كوني :لاقف ةاشملا مدق هللا نإف ؛ايشام
 ةفينح وبأ هرك اهنإو «"ةئام عبسب ةدحاو" :لاق ؟مرحلا تانسح امو :ليق "مرحلا تانسح نم ةنسح هوطخ لكب هل

 جحلا هرك :ليقو «لضفأ ايشام جحلا ناك كلذك نكي مل ول نح هتقفر لداجيف هقلخ ءيسي هنأل ؛ايشام جحلا

 (ييع «حتف) .موصلا عم ايشام

 (ع«ط) .اهرفظ ملقي وأ اهرعش رصقي نأب مارحإلا نم ءاش نإ يرتشملا يأ :اهللح

 "اهعماجي وأ" :"ريغصلا عماجلا" يفو [(نيكسم) .جحلا رمأل ًاميظعت ليلحتلا دعب اهعماجي نأ ىلوألأ ] :اهعماجو
 ءاهعماجي مث رعش وأ رفظ صقك عامجلا ريغب اهللحي يرتشملا نأ ىلع لدي واولا فرحو «واولا ناكم "وأ" ظفلب
 نأ هل سيل :رفز لاقو «جحلل اميظعت ةعماجملا ريغب اهللحي نأ ىلوألاو «ةعماجملاب اهللحي هنأ ىلع لدي "وأ" فرحو

 بعل قحنو هللا ىح انهه ضراغت هنأ الو ءهلاطبإ زوج ال المع اهيف دو هنأل ؛هييعلاب درلا هل نكلو ءاهللخي
 مث لفنلا ةجحب تمرحأ ةرح ليلحت اندنع زوجي اذكو «ةحاحلا يذ ةحاحل ةياعر عرشلا نذإب دبعلا قح ححرتف

 ١91/١[ :قئاقحلا زمر] .تح ورت



 همكحو حاكنلا فيرعت ۳ حاکنلا باتك

 حاكنلا بتاتك
 هماكحأ نايب ف يأ

 ASE ]ذا .ةنس وهو ءادصق ةعتملا كلم ىلع دري دقع وه
 لادتعالا ةلاح يف حاكنلا حاكنلا يأ

 هببس هنأل ؛ًازاحب دقعلا يفو «هيف مضلا دوجول ةقيقح ءطولا يف لمعتسي مث مضلا :ةغللا ف] :حاكنلا باتك
 نع جورخلا يقو «ةنس ناك نإ ةنسلا ليصحت يف لاملا نم هل دبال حاكنلا [(نيكسم) .فنصملا هركذ ام اعرشو

 نم تعرش ةدابع انل سيلو ءابسانتف لاملا هل نم ىلع الإ بجي ال جحلا نأ امك ابحاو ناك نإ بحاولا ةدهع

 ننسلا نأ :لوألا :هوجوب لفنلل يلختلا نم لضفأ وهو «ناميإلاو حاكنلا الإ ةنحلا يف رمتست مث نآلا ىلإ مدآ دهع
 ثيحب هيلع بظاو #جع هنأ :ثلاثلا «لفاونلا فالخب هكرت ىلع ديعولا درو :يناثلا ,عامجإلاب لفاونلا ىلع ةمدقم

 ةأرملا سفن ةنايصلو «ةشحافلا نع سفنلا ةنايصل ببس هنأ :عبارلاو «هلعفل لضفأ يلختلا ناك ولو ءهنع لخي م

 (نيكسم «حتف) .دحوملا دلولا لوصحلو ؛كالهلا نع
 ديفي "دري" نوعمو «ملكتملا لعف وه يذلا يردصملا نيعملا نع ازارتحا ردصملاب لصاحلا :دقعلاب دارملا :دري دقع

 ,ءاهقفلا مهو عرشلا لهأ فرع يف يأ "ةعتملا كلم ىلع" :هلوقو «"يأي" نعم. نوكي نأ برقألاو «تبثي وأ
 «حاكنلا ةعتمو «جحلا ةعتمو «عتم نم مسا وهو صاخلا عفنلا هلصأو «هب عفتنا ام لك ةغللا يف عاتملاو ةعتملاو

 كلم اهيف دوصقملا نأل ؛ةبهلاو عيبلا نع زارتحا "ادصق" :هلوقو «عفنلا نم اهيف امل كلذ نم اهلك قالطلا ةعتمو

 (حتف «ئيع) .هعنع ام دجوي مل اذإ انمض ةعتملا كلم اهيف لخديو ءادصق ةبقرلا

 ىلع ةردقلا دنع ةدكؤم يأ ةنس هنأ :ىلوألا نيعون انهه فنصملا ركذ «عاونأ ةثالث ىلع حاكنلا يأ :ةنس وهو

 يناثلا عونلا ىلإ راشأو "نيم سيلف ينس نع بغر نمف ينس نم حاكنلا" :# هلوقل ؛ءطولاو ةقفنلاو رهملا

 إف اورثكت اودلاوت اوحكانت" :853ع هلوقل ؛ءاسنلا قايتشا ةدش تاحتفلاب ناقوتلاو "بحاو ناقوتلا دنعو" :هلوقب

 روجلا فاح اذإ وهو «هوركم :ثلاثلا عونلاو ءبوحولل رمألاو «حاكنلاب رمأف «"ةمايقلا موي ممألا مكب يهابأ
 .هركيف حلاصملا كلت رهظت مل روحجلا فاح اذإف ,ةريثك حلاصمل عرش امنإ هنأل ؛ننسلاو ضئارفلا كرتو

 ءاقب قلعت هببسو «هوركم وأ بحاو وأ ةنس هتفصف ءامكحو انكرو ًاطورشو ًاببسو ةفص حاكنلل نأ ملعا مث
 عنام اهحاكن نم عنمي مل ةأرما يهو «لباقلا لحلا :ماعلاف ءصاخو ماع :ناعون هطرشو «لسانتلاب هب ماعلا

 باجيإلا صاخ فصوب نينثا عام” صاخلا هطرشو «ةيرحلاو يلولا يف غولبلاو لقعلا يأ ةيلهألاو «يعرش

 توبث :همكحو «نيفرطلا يلوتم نم اهماقم مئاقلا ظفللاك ًامكح ولو لوبقلاو باحيإلا هنكرو «لوبقلاو
 نأل ؛هنم لضفأ لفنلل يلختلاو «حابم حاكنلا :يعفاشلا لاقو «ةرهاصملا ةمرح توبثو ءجوزلل كلملاو ءلحلا

 - ءدابعلل تالماعملا عرشو «هلل تعرش األ ؛اهنم ىلوأ ةدابعلاف ءرفاكلا نم حص يح تالماعملا نم حاكنلا



 حاكنلا مكح ¢ حاكنلا باتک

 حصي و ءامهدحأ وأ يضملل اعضو لوبقو باججاب دقعنيو «بجاو ناقوتلا دنع و
 يضاملا ةغيصب يعي تزحأو تلبق وغض تحوزتو تحوز وحن

 e نيعلا كيلمتل عضو امو جيورتلاو حاكنلا ظفلب
 عضو ظفلبو يأ

 اليبس هيلإ دجي مل نإو ج وزتيلف الث ميهاربإو ناميلسو دواد نيدو ٍنيد ىلع ناك نم" :## هلوق :انلو =

 «لضفأ هنأ تبثف «هب لاغتشالا هسفنل راتحاو «داهجلا ىلع همدقو نيدلا نم حاكنلا لعجف "هللا ليبس يف دهاجيلف

 (حتف «ئيع) .ثيدحلا "اودلاوت اوحكانت" :لاقو ؛مهيلع درف مهئاسن اوقلطيو «ةدابعلل اولختي نأ موق مه دقو

 (ع) .هيلإ هقايتشا دتشا اذإ ءيش ىلإ هسفن تقات نم ءاسنلا ىلإ قايتشالا ةدشو ةوهشلا ةبلغ يأ :ناقوتلا

 نوكي هب الإ بوجولا ىلإ لصوتي ال امو «بحاو انزلا كرت نأل ؛انزلا يف عوقولا نع زرحتلا نكميل :بجاو
 (ط) .هتبطح مدقتو هنالعإ بدنيو «حاكنلا يأ :دقعنيو (ص م) .ابجاو
 ؛اباجيإ يمسو الوأ اهوك ديقب دقعلا كلذ ةدافإل ةحلاصلا ةغيصلا :افرعو «تابثإلا :ةغل باجيإلا :لوبقو باجياب

 لمتشا دقف «ةسبالملل "باحيإب" يف ءابلاو «لوبقلا رايح رحآلل تبثي وأ لوبقلا هب لصتا اذإ دقعلا بحوي هنأل

 لصاحلا دقعلاو «ةيلعاف ةلع لباقلاو بحوملا نم لكو «ةيدام ةلع لوبقلاو باجيإلاف «عبرألا للعلا ىلع فيرعتلا

 يف اعضو يأ [(ع) .لوبقلاو باجيإلا يأ ] :يضملل اعضو (حتف) .ةيئاغ ةلع عاتمتسالا كلمو «ةيروص ةلع
 حاكنلاو ءيعرش فرصت ءاشنإ عيبلا نأل ؛كلذ طرتشا امنإو «يضاملا نامزلا يف ثدح امع رابخالل ةغللا لصأ

 يف ةغل يضاملا نع رابخإلل عوضوملا ظفللا لمعتسا دق عرشلاو «عرشلاب الإ فرعي ال يعرش فرصت كلذك

 (حتف) .ةحاحلا ءاضق ىلع لدأ نوكيف «توبثلاو قيقحتلا ىلع لديل ؛نكي مل ام تابثإ يأ ءاشنإلا

 (ع) .كتحوز :رحآلا لوقيف يحوز :وحن لبقتسملل رخآلاو ءطقف يضملل امهدحأ عضو يأ :اهدحأ وأ

 حاكنلا هب دقعني ىلا ظافلألا نأ ملعا [(ط) .تلبق :تلاقف كتحكن :لوقي نأب] :جيورتلاو حاكنلا ظفلب حصي

 :ةيانكو «لاحلا يف نيعلا كلم ديفي ام وهو امهادع امو «جيوزتلاو «حاكنلا ظفل :حيرصلاف «ةيانكو حيرص :ناعون

 لاقو «ةبقرلا كلم ةطساوب ةعتملا كلل ببسو «كلملا ديفت ظافلأ األ ؛اهوحنو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو كيلمتلا لثم

 دقعني ال :يعفاشلا لاقو «لاحلا يف ال توملا دعب نيعلا كيلمتل اهنأل ؛ةيصولا نع "لاحلا يف" :هلوقب زرتحاو :ييعلا

 ةاَرْماَوإ» :ىلاعت هلوق انلو «هنع ًازاحم الو هيف ةقيقح سيل كيلمتلا نأل ؛دمحأ لاق هبو ءجيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ

 .حاكتلا يف ادرو "نآرقلا نم كعم اع اهكتكلم" :8كفع هلوقو (0.:بازحألا كيل اَهَسفَن ْتبَهَو نإ ةت
 يف صولخلاو صاصتخالا :تلق (00:بازحألا) كَل ةّصِلاَخ :ىلاعت هلوق ليلدب الع يبلاب صاخ اذه :تلق نإف
 حاكنلاو «زاحملا قرط نم قيرط ةيببسلاو «ةبقرلا كلم ةطساوب ةعتملا كلل ببس كيلمتلاو «مهفاف .رهملا طوقس

 يف ةراعإلاو ةراحإلا ظفلب دقعني الو ءضرقلا ظفلب اذكو ءال :ليقو «دقعني :ليق «فرصلا ظفلبو ملسلا ظفلب
 ءاضرلاو - ةمجعملا ءازلاب - ةزاحإلاو عتمتلاو لالحإلاو ةحابإلا ظفلب الو ءامهيف يحركلل افالخ حيحصلا
 ١41/١[ :قئاقحلا زمر] .حاكن هنأ ناملعي ال ظفلب فلتحاو



 د تأ ممم حاكدلا باتک

 ةلصتم يأ نيرفاكلا نع زارتحا نيرن نع زارتحا ۾ نيترح نينأوما يعي

 2 ,نييمذ دنع ةيمذ ملسم م ج وزت حصو ,نيدقاعلا ينبا وأ ا وأ نيدودحم
 ةيباتك ةأرما ابات دقو فذق يف

 (ط) .اهوحنو ةحابإلاو لالحإلاو ةزاحإلاب دقعني الو ءاهوحنو ءارشلاو عيبلاو ةقدصلاو كيلمتلاك :لاحلا يف

 ؛حاكنلا يف اندنع طرش نيدهاشلا دوحوف نيترحو رح وأ نيرح ةداهشب حاكنلا دقعني يأ :نيترحو رح وأ
 حاكنلا اونلعأ" :اكتفع هلوقب اكسمت نالعإلا طرشلا اهنإو طرشب سيل :كلام لاقو "دوهشب الإ حاكن ال" :اللع هلوقل

 نوكي نأ نم جرخيو «نالعإلا لصحي نيدهاشلا روضحب :انلق ءرسلا حاكن نع ىف ## هنأ يور الو "فدب ولو

 نأ حلص نم لك نأ لصألاو «ةيالولا باب نم ةداهشلاو «هل ةيالو ال دبعلا نأل ؛ةيرحلا رابتعا نم دبال مث ءارس

 ءاسنلا ةداهش نأل ؛نيرح دنع الإ دقعني ال :يعفاشلا دنعو «هيف أدهاش نوكي نأ حلص هسفن ةيالوب هيف ايلو نوكي
 نيدهاشلا مهف مث روضحلا سفن ال طرش نيدقاعلا مالك نيدهاشلا عامس مث ءاهعباوتو لاومألا يف الإ هدنع عمست ال

 (حتف «صلختسم) .رهاظلا وهو دمحم نع يور اذكو «حصألا يف طرش نيدقاعلا مالك

 [(صم) .نيقساف ةرضحب دقعني يح ةلادعلا فصو طرتشي ال نيعي] :نيقساف ولو (ع) .نييبصلا نع زارتحا :نيغلاب
 نم ةداهشلا نألو ؛"لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال" :83ع هلوقل ؛نيقساف ةداهشب حاكنلا زوجي ال :يعفاشلا لاقو

 هسنج نم هنأل ؛هريغ ىلع اذكو «همالسإل هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم هنأ :انلو «ةناهإلا لهأ قسافلاو «ةماركلا باب

 الهأ هنوك هنم مزلي ءاضقلل الهأ هنوك ةرورض نمو ءءاضقلل الهأ نوكيف ةمامإلل حلصي هنألو ؛ناميإلا ةطساوب

 هناصقن مدعو «هدنع قسفلاب نامبإلا ناصقن ىلع ءانب فالخلا اذه ليقو «داقتعالا ةلادع ثيدحلا يف دارملاو «ةداهشلل

 (ع) .دهاشلا يف رصبلاو «ةلادعلا طرتشي هنإف «يعفاشلل افالح :نييمعأ وأ (صلختسم) .اندنع
 نم هانبا وأ اهنم هانبا ناك و الع a .نيجوزلا يودعب دقعني اذكو امهدحأ نبا وأ ] :نيدقاعلا ينبا وأ

 اذإ نيوبألل امدداهش لبقت ال نكلو «حصألا ىلع زوجي اهنم هينبا ةداهشب جوزت اذإف ءهريغ نم اهانبا وأ اهريغ

 يعدي بألا ناك نإو «لبقت ادهشف تعداف جوزلا دححو اهريغ نم هانبا ناك ولو ءامهدحأ نم دوحجلا عقو

 نأب نيدقاعلا يبا ةروصو «لبقت تدحح نإو «لبقت ال تعدا نإ هريغ نم اهانبا ناك ولو «لبقت ال دححت يهو

 (حتف «نيكسم) .امهينبا دنع حاكنلا ددجو «هتجوزو لحرلا نيب قالطلا عقو

 رهاظلاو ءال وأ اهنيد يف اهل نيقفاوم «نييمذ ةرضحب يأ [امهتلم نيفلاخم ولو نييباتك نيدهاش يأ ] :نييمذ دنع
 امهنأل ؛حصي ال :دمحأو يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو «يبرح نمأتسملاو «نييبرحلا نع زارتحالاب نييمذلاب دييقتلا نأ

 ل توبثل طرش ةداهشلا نأ :نيخيشللو يلا ىلع الل ةداهش الو «نيحوزلا قح يف نادهاش

 ركني وه جوزلا ناك نإف ءامهنيب ركانتلا عقو اذإ مث ءهزوجيف اهيلع ادهاش حلصي نم امهيلع دهشأ دقو «رهملا

 ١97/١[ :قئاقحلا زمر] .تلبق ةركنملا يه تناك نإو املسم هنوكل ؛هيلع امهتداهش لبقت ال



 تامرحا يف لصف ۳۳٦ حاکنلا باتك

 ال الإو «حص رضاح بألاو «لحر دنع اهجّوزف هتريغص جوزي نأ الجر رمأ نمو
 الثم ديز نم رومأملا

 تامرعا يف لصف

 0111 ]1 ] ]ز]ز ]ز]ز]|]ز]ز] ]| ]| ]| ]1]1|]|1 1 ]1 ]ذا 00000000000 000021 هعنب و ا جوزت مرح

 ءاهروضح ةريبكلا يف طرشلا نأل ؛ةريغصلاب ديق :هتريغص (ط) .ةريغصلا لكؤملا تنب ليكولا يأ :جوزي نأ

 اذإ بألا نأل ؛"رضاح بألاو" :هلوقب ديقو «ةرضاح تناك نإ حص دحاو لحجر دنع هتريبك جوزت اذإ بألا نإف

 نمو «ةروص ليكولا نم نوكي دقعلا نأ نثملا ةروص زاوج ليلد نأل ؛دوهشلا ددع ناصقنل رحي مل ًابئاغ ناك

 ريصيف «ليكولا نود لكوملا ىلإ عجرت قوقحلا نأل ؛ضحم ربعمو لوسر حاكنلا باب يف ليكو لا نأل ؛نعم بألا
 .رخآلا لجرلاب ةداهشلا باصن لامكل ؛دقعلا حصيف ادهاش ليكو لا يقبو «ةقيقح اهجوزم بألا

 باصن نأل ؛زاج رضاح بألاو «ىرحأ ةأرماو «لجر ةرضحب تدقعف ةأرما رمأ ول يح ديقب سيل "الحر رمأ" :هلوقو
 ءزاج رضاح بألاو «نيتأرما ةرضحب دقع ول هنأل ؛ديقب سيل "لحر دنع" :هلوق اذكو «نيتأرماو لحرب متي ةداهشلا

 فالخب «ةداهشلا باصن مدعل ؛ةبئاغ وأ تناك ةرضاح ًاقلطم زوجي ال دحاو دهاش ةرضحب ةريغصلا بألا جوز ولو
 ءرمألاب دقعلل ةرشابم نوكت اهأل ؛اهرمأب بألا اهجوزو «ةرضاح تناك اذإ دحاو دهاش ةرضحب زوجي هنإف «ةغلابلا

 (صلحختسم «ْييع) .باصنلا مدعل ؛رجي مل ةبئاغ تناك نإو ؛نادهاش رحآلا لحرلاو بألاو

 (ط .(E ا و اھ رخآلا لجرلاو ليكو لاو ءابكح دقعلا رام ل بالا نأل ؛ ؛حاكنلا يأ :حص

 2© .حاكنلا دقعني ال هبو ادهاش هدحو يقبي لحرلا نأل ؛حصي ال يأ : :ال (ط) .ارضاح بألا نكي م نإو يأ :الإو

 نايعألا ىلإ ميرحتلا ةفاضإ يق نويلوصألا فلتحا [اهعاونأب تامرحملا ءاسنلا نايب يف يأ ] :تامرحملا يف لصف

 مألاك بسنلا ببسب :لوألا عاونأ ميرحتلا نأ ملعا مث «ةقيقح هنأ اوححرو «لعفلا ةقيقح مرحملاو «زاحم :ليقف

 نيب عمجلا :عبارلاو «ةيعاضرلا تحألاك عاضرلا ببسب :ثلاثلاو «ةحوزلا مأك ةرهاصملا ببسب :ياثلا «تنبلاو

 «ةرحلا ىلع ةمألا لاحدإ :سداسلا «ةدتعملاو ةحوكنملاك ريغلا قح قلعت ببسب :سماخلا ءاهتمعو ةأرملا وأ نيتحألا

 «ةكو لمع. ديسلا حاكنك يفانتلا ببسب :عساتلا «ةيسوحملاك يوامس نيد مدع ببسب :نماثلا ءاثالث ةقلطملا :عباسلا
 (حتف) .اهاوس عبرأ هتحت نوكي ال نأ :رشاعلا

 ءانبألاو تانبلا تانبو «تاهمأ تادجلاو (7*:ءاسنلا) کتابو :ىناينا هكيلَع تمرح :ىلاعت هلوقل | :هتنبو

 ركبب فز نأب انزلا نم ولو [(صم «ع) .عورفلا تانبلابو ءلوصألا تاهمألاب دارملا نأل ؛عامجإلاب تانب
 مألا يأ "اتدعب نإو" :هلوقو «كلذب الإ انزلا نم هتنب افوك روصتي الو «ةغل هتنب يه ذإ ؛تدلو نح اهكسمأف

 (7 :ءاسنلا) کتابو ا کیلَع تمرح # :ىلاعت هلوق امهوانتي تنبلا تنبو ةدجلا نأ ىلإ ءامل هيفو «تنبلاو

 (حتف) .زاحا مومع نم كلذ نإ وأ عرفلا تنبلاو «ةغل لصألا يه مألا ذإ ؛اعضو



 تامرحا يف لصف ۳۳۷ حاکنلا باتك

 اہ لخد نإ اهتنبو هتأرما ماو هتلاخو هتمعو هيخأ تنبو اهتنبو هتخأو (اتدعب نإو

 جورت ًاضيأ مرحو تحألا

 :ىلاعت هلوقل :هيخأ تنبو (ع) . (٣٠:ءاسلار ك(ْمُكَناَوَحَأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛هتحأ جوزت اضيأ مرح يأ :اتدعب نإو
 ةهج نأل ۽ ؛مألا نم وأ بألا نم وأ ن نيوبألا نم ثاللعلا هذه نك ءاوس :YT) ءاسنلا) تحال تاتو خألا تاتو

 يف لحدتو [(ع) .امهدحأ نم وأ مألاو بألا نم هتمع اضيأ مرحو يأ ] :هتلاخو هتمعو (صم «ع) .ماع مسالا
 تنبك لالحف هيبأ ةلاح و e أو بأل E نيوبألل 0 «هتدحجو «هدحج ةمع ةمرحلا

 لخدي يح مرحت ال ةجوزلا مأ نأ 7 ي :يعفاشلاو دوادو كلامو 8 نباو ا رشب لاقو :هتأرما مأو

 ْمكِئاَسِن تاو :لاق ىلاعت هنأب اوحتحاو و رباجو دوعسم نباو تباث نب ديزو يلع نع يورم وهو ةحوزلاب
eنم مکر وجُح 7 يالا  eمهيلع فطعو «ءاسنلا تاهمأ ركذ (7:ءاسنلا) نهب حد ىتاللا  

 طرشلا يق كلذ :انلق طرشلا يف لصألا وه امك امهيلإ فرصناف لوحدلا وهو طرشلا ركذ اهبقاع مث «بئابرلا

 ةأرما جوزت نم" :# لاق ا ا ا هك ست ا یک مالكلا رخآ يف ةروكذملا ةفصلا امأ هب حرصملا

 نب نارمعو سابع نباو رمع بهذم وهو «' 1 نإ اهتنب هيلع تمرحو لحدي مل وأ ام لحد اهمأ هيلع تمرح

 (حتف «صلختسم «ييع) .اضيأ د دوعسم نباو تباث نب ديزو يلع نع ةياور وهو د نيصح

 ءاوسو «صنلا يف لوحدلا ديق توبثل ؛ةجوزلاب لحد نإ ةبيبرلا يأ هتأرما تنب تمرح يأ :اه لخد نإ اهتنبو
 ماو دوادل نول طرشلا مرا كالا جرف بروس تلا وتقل كد نا ورع ووش قرأ د دج ف تاک

 ةريغص تناك اذإ الإ ةبيبرلا مرحت ال :كلام لاقو ءاضيأ هد يلع لوق وهو صنلا رهاظب رجحلا طارتشا يف هعبت
 يف لحديو ١3514/١[ :قئاقحلا زمر] .رجحلا يف نوكت ال ةريبكلا نألو ؛هلفكتو هرجح يف تلعحو «جوزتلا تقو
 فالخب «عامجإلاب نهتمرح تبثتو «نهلمشي مسالا نأل ؛بيبرلاو ةبيبرلا تانب (/م:ءاسللا) (ُمكْبَبَرَو :ىلاعت هلوق

 «بألا ةجوز تنب الو نبالا ةجوز تنب مرحت الف «نهريغ لوانتي الف نم صاح مسا هنأل ؛ءانبألاو ءابآلا لئالح

 (حتف) (*:ءاسنل) نهب ملحد ياللا مكئاسن نإ :ىللاعت هلوقل "ام لحد نإ" :هلوقو

 (7 ؟ :ءاسنلا) ہک وابا مكن ام اوحكنت الو :ىلاعت هلوقل [(نيكسم) .لحدي مل وأ ام لخدو اقلطم] :هيبأ ةأرماو

 «لحدي مل وأ ام بألا لحد ءاوس دادحألاو ءابآلا لوانتي ءابآلا ظفل كلذكو ءاحيحص ادقعو ايطو هتحوكنم لوانتيف

 «لحدي مل وأ ام لحد ءاوس (؟:ءاسنل) (كبالْصَأ نم َنيِذَلا مکاتب لئالح وف :ىلاعت هلوقل هنبا ةأرماو يأ "هنبا" :هلوقو
 (حتف) (ه:بازحألا) (مهئابآل حهوُعْدا» :ىلاعت هلوقب خسن يئيبتلا نأل ؛يبتلا رابتعا طاقسإل بالصألا ركذو

 (صم ) .(7 :ءاسنلا) 4ركناتبأ لئالَحَوط :ىلاعت هلوقل ؛هنبا ةأرما يأ :هنباو



 تامرخملا يف لصف ۳۳۸ حاکنلا باتک

 جوزت ولف ن كلمب ًايطوو احاکن نيتحألا نيب عمجلاو ءاعاضر لكلاو ءاتدعب لإو
 ءطولا ثيح نم يأ مك

 E O ءاهعيبي تح امهنم ةدحاو أطي م ةءوطوملا هتمأ تحأ
 ةءوطوملاو ةحوكنملا

 مرحو يأ ] :اعاضر لكلاو (عءط) .لفس نإو هنبا نبا ةأرملاو ءالع نإو دجلا ةأرماك نبالاو بألا يأ :اتدعب نإو

 مأو ةلاخلاو ةمعلاو ةوحإلا تانبو تحألاو تنبلاو مألا يأ [(ع) .تامرحملا نم تركذ نم عيمج جوزت اضيأ

 :ىلاعت هلوقل ؛بسنلا نم مرحي امك عاضرلا نم مرحي كلذ لك نبالا ةجوزو بألا ةجوزو اهتنبو ةجوزلا

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :8ع هلوقلو (٠٠:ءاسلار #ةعاضرلا نم ا ا ياللا ُمكْئاَهمْأَول

 قلعتي ال لحفلا نبل نأ هلصأ ىلع ءانب يعفاشلل افالخ «عاضرلا نم بألا ةأرماو «عاضرلا نم نبالا ةليلح فو «"بسنلا
 :لضافألا ضعب دشنأ ام ظفحيلف عاضرلا ةمرح لئاسم طبض دارأ نمو ءانيور ام هيلع ةجحلاو «ميرحتلا هب

 عورفو ناحوز راوحريش بناحزو دنوش شيوخ همه هدريش بناح زا

 (صلختسم «ييع)

 E E هلا يلع تاظخ عقرب :عمجاو
 (ع) . (75 :ءاسنلا) 4«نيتخألاَنِي ٍاوُعَمْجَت ناو :ىلاعت هلوقل ؛حاكنلا ثيح نم يأ : :احاکن

 لوق وهو عمجلا زوجي ءطولا نودبو «نيمب كلم ءطولا ثيح نم نيتخألا نيب عمجلا مرحي يأ :نيمي كلعب ايطوو
 ْتَكَلَم اَم وأ :ىلاعت هلوق قالطإل ؛اضيأ ايطو امهنيب عمجلا زوجي :ه#و نامثع لاقو هذ بلاط يبأ نب يلع

 :هيعاودو امهنم ةدحاو يطو مرح ةوهشب امهادحإ لبق ولو هدد يلع لوق ىلع ءاملعلا ةماعو (٣:ءاسلار (ْدكْناَميَ
 .مهلل يعفاشلل لوق يف الإ يعاودلا مرحي ال :ةثالثلا دنعو «قتع وأ حاكن وأ كيلمتب ىرحألا جرف مرحي بح

 نعمجي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم" :#ي#ع هلوقل ؛ايطو نيتحألا نيب عمجلا ةمرحو ۱۹٤/١][ :قئاقحلا زمر]

 (ط) .ءطولا نودب اكلم عمجلا مرحي ال هنأل ؛هب ديق :نيمي (صلختسم) ."نيتحأ محر يف هءام
 (ع«ط) .امهادحإب ءطولا هل زوجي ال نكلو «حاكنلا حص يأ :أطي م

 وأ ةباتك وأ قتع وأ ميلست عم ةبه وأ ضعب وأ لك عيب نم هيلع اهيطو هب مرحي الف امم لعفي يأ :اهعيبي ىتح
 هل للح ةحوكنملا قالط وأ اهجيوزت وأ هتمأ عيب لعف اذإف «ىلوأ ناكل "هسفن ىلع اهمرحي يح" :لاق ولو «جيوزت

 ذإ ؛امكح ةءوطوم ةحوكنملا نأل ؛هسفن ىلع ةمألا مرحي بح حاكنلا حصي ال :كلام لاقو ءامهنم ةدحاو ءطو

 سيل دقعلا سفن :انلق «عنتمم وهو ايطو امهنيب اعماج راصل حاكنلا حص ولف «بسنلا قح يف ءطولاب قحلم حاكنلا

 أطي ةءوطوم نكت مل نإ األ ؛ةءوطوملاب ةمألا ديق امنإو ءءطولا لح وهو همكح توبث دنع ايطو ريصي امنإو ءءطوب
 (ع«ط) .ةقيقح ايطو امهنيب اعماج نوكي ال يك ةءوطوملا يأ :اهعيبي (حتف ,نيكسم) .ةمألا عيب لبق ةحوكنملا



 تامرخا يف لصف ۳۳۹ حاكنلا باتك

 ا ا 1 م م
 فصن امهلو ءامهنيبو هنيب قرف لوألا ردي مو .نيدفع يف نيتخأ چور ولو

 نيتروكذملا نيتحألا يأ نيتحألا لحرلا يضاقلا قرف يأ

 VOICES SS «حاكنلا مرح اركذ تضرف ةيأ نيتأرما نيبو ,رهملا
 امهنم هتأرما ةيأ يأ

 جوزت لب «ديقب سيل نيتحألا ركذ [(ط) .اهمأو ةأرماك مراحملا نم هعمج لحي ال نم لك اذكو] :نيدقع يف نيتخأ

 بحي الف ءالطب دحاو دقع يف اناك ول امهنأل ؛نيدقعلاب ديقو «كلذك مراحنا نم حاكن يف هعمج زوجي ال نمم نيتأرما

 اهيطو لحيف «لوألا دقعلا زوجي ٍدئنيح هنإف «لوألا ىرد اذإ امع هب زرتحا "ردي ملف" :هلوقو ءءطولاب الإ رهملا امه
 (حتف «ئييع) .دقعلا داسفل ةيناثلا ىطو لحي الو «ةدعلا يف ةيناثلا تماد ام ىلوألا مرحت ٍذئئيحف ةيناثلا ىطو اذإ الإ

 (ع.ط) .امهنم ةدحاوب لحدي ملو «لوألا دقعلا يأ :لوألا ردي ملو

 (ع) .ةيولوألا مدعل نييعتلل هجو الو «نيقيب لطاب امهدحأ حاكن نأل ؛نيتحألا نيبو لجرلا نيب يأ :امهنيبو هنيب

 ىلوألل بجو هنأل [(ط) .امهل ةنيب الو ىلوألا اهنأ لك تعداو ءامهرهم ىوتساو يمسم وأ ] :رهملا فصن

 :اتلاق اذإ امأ ءامه ةنيب الو «ىلوألا يه اأ امهنم ةدحاو لك تعدا اذإ اذه «ةيولوألا مدعل امهيلإ فرصيف امهنم

 اقفتت نأ الإ ءاضقلا ةحص عنمت ةلاهجلاو «لوهجم هل يضقملا نأل ؛ءيشب امه ىضقي ال لوأ نيحاكنلا يأ يردن ال

 الماك رهملا بحي دمحم نعو (ةلاهجلل ءىش امه بجي ال :قسوي يبأ نعو ءهب امل ىضقيف رهلا فضن ذخأ ىلع
 ىضقي نيفلتخم اناك نإو «لوحدلا لبق قالطلا ناكو «دقعلا يف ىمسم وهو نييواستم امهارهم ناك اذإ اذه مث

 تناك نإو ءرهملا فصن لدب امهل ةدحاو ةعتم بحت دقعلا يف ىمسم نكي مل نإو ءاهرهم عبرب امهنم ةدحاو لكل

 نيب مكحلا وهف نيتخألا نيب ماكحألا نم ركذ ام لكو الماك رهملا امهنم ةدحاو لكل بجي لوحدلا دعب ةقرفلا

 ١55/١[ :قئاقحلا زمر] .مراحما نم هعمج زوجي ال نم لك

 (ع) .نيتأرما نيب اضيأ عمحلا مرحو يأ نيتخألا نيب هلوق ىلع فطع :نيتأرما نيبو

 ءاهتمعو ةأرملاك نيبناحلا نم كلذ روصتي نأ طرشب يأ [(ط) .اهتمعو ةأرملا نيب عمجلاك امهنيب] :حاكنلا مرح

 «هتمع حاكن هيلع مرح اركذ ةأرملا تضرف ول هنأل ؛امهنيب دقعلا مرح ًاركذ تضرف ول امهنم ةدحاو لك نإف

 عمجبا زاج ةدحاو ةهج نم الإ امهنيب حاكنلا مرحي مل اذإو «هيخأ تنب حاكن هيلع مرح اركذ ةمعلا تضرف ولو

 نأ هل زاج ةجوزلا يهو ًاركذ ناك ول امهادحإ نأل ؛لبق نم اهل ناك جوز تنبو ةأرما نيب عمج اذإ امك امهنيب

 وهو ةمرحلا طوحألاف هجو نم عانتمالا تبث امل هنأل ؛زوجي ال :رفز لاقو «عرحتلا معي ملف «ىرحألاب جوزتي

 استا كلذ َءاَرَو ام وكل لِحأَوإ» :ىلاعت هلوق روهمحللو «ةمركعو يرضبلا نسخا ىليل يأ نبا :بهذم

 ةأرماو هند يلع تنب نيب عمج رفعح نب هللا دبع نأ حص دقو «محرلا ةعيطق هيف نكي ملف امهنيب ةبارق ال هنألو

 زوجي جراوخلاو يبلا نامثعو دواد دنعو ءاهريغ نم هتنباو «لحر ةأرما نيب اه سابع نبا عمج اذكو هذ يلع
 (ييع «حتف) .نيتحألا ريغ مراح ا نيب عمجلا



 تامرحملا يف لصف 4 حاكنلا باتك
oT Eفكط ل 1 1  

 EA تحأ جورت مرحو ,ةرهاصملا ةمرح بجوي ةوهشب رظنلاو سمللاو انزلاو

 ىلع فطع :سمللاو (ع) .هتهبشو ينازلا كلم نع لاح لبق ين ءطولا وهو "بحوي" هربخ أدتبم :انزلاو
 نم لحادلا جرفلا ىلإ :رظنلاو (ع) .ايسان وأ اهركم وأ أطحخ وأ ادهع ةارلا نأ لجرلا قم ناك ةاوش "انولا"

 (ع(يط) .اهبناج نم وأ هبناح

 هتسم ةأرملا وأ «ةوهشب لحادلا اهجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب اهسم وأ ةأرماب نز نم يأ :ةرهاصملا ةمرح بجوي
 هدالوأ ىلعو ءاولع نإو ئطاولا ءابآ ىلع يه مرحت :عبرأ تامرح امب تبثي ةوهشب هركذ ىلإ ترظن وأ ؛ةوهشب

 وأ هتلآ رشتني نأ لحرلا يف ةوهشلا دحو «نلفس نإو اًهتانبو «نولع نإو امتاهمأ ئطاولا ىلع مرحتو ءاولفس نإو
 طرشلاو «يفكي امهدحأ نم اهدوجوو ءرطاخلا شوشي هحو ىلع بلقلا كرحت ةأرملا ينو ءارشتنم ناك ول هراشتنا دادزي
 يفو «هب تبغي ال ةأرملا ربد يق ئطو ول اذكو «ةرهاصملا ةمرح هب تبثي مل رظنلا وأ سملا دنع لزنأ ول بح لزني ال نأ

 لاقو «ةاهتشم عست تنبو «ةاهتشم ةأرملا نوكت نأ طرتشيو «بلقلا كرحت ربتعي نينعلاو بوبحناو ريبكلا خيشلا
 لانت ال ةمعن اهنألو ؛"لالحلا مارحلا مرحي ال" :التلع هلوقل ؛ةرهاصملا ةمرح بحوي ال رظنلاو سملاو انزلا :يعفاشلا

 .ءطولا وه حاكنلاو (1؟:ءاسنلا) ك ؤابآ حكت ام اوُحكْنَت الو :ىلاعت هلوق انلو «روظحم اب
 الالح هنوكل ؛ةمرحلل اببس نكي مل لالحلا ءطو نألو ؛انزلا معف نيميلا كلم هوبأ ئطو ام نبالا ىلع مرح اذهلو
 سملا يف يعفاشلا لاقو «ةمرحلا يف هكراشيف «ةيببسلا يف لالحلا كراش مارحلاو «دلولا ةطساوب ةيئزجلل اببس هنوكل لب

 داسف اممب قلعتي ال اذهو «لوحدلا نعم يف اسيل امُهإف هتحوز نم اناك نأب حابم لحم يف اناك نإ امنإ :رظنلاو

 هل لحت مل ةأرما جرف ىلإ رظن نم" :##ء هلوق :انلو «لوحدلاب ناقحلي الو «لسغلا بوحوو «مارحإلاو موصلا
 ءطولا ىلإ نايعاد ناببس امهنألو ؛"اهتنبو اهمأ هيلع تمرح ةوهشب ةأرما سم ول" :اةتفع هلوقو .'اهتنب الو اهمأ
 بعك نب يبأو هللا دبع نب رباحو نيصحلا نب نارمعو رمع بهذم وهو «طايتحالا عضوم يف هماقم ناماقيف

 (صلختسم «نيكسم ييع) . دلم نيعباتلا روهمجو أ سابع نباو دوعسم نباو ةشئاعو
 نئاب قالط نم ةدعلا تناك اذإ ةدتعملا تحأ جوزتي نأ زوجي :ىليل يبأ نباو كلامو يعفاشلا لاقو :خلإ جوزت مرحو

 باحصأ نأ يور ام :انلو ءدحلا بجي ةمرحلاب ملعلا عم اهيطو ول هنأ ىرت الأ «عطقنا دق حاكنلا نأل ؛ثالث وأ

 هيف انمامإو ءاهتحأ ةدع يف ةأرما حكنت ال نأو ءرهظلا لبق عبرأ ىلع مهعامتجاك ءيش ىلع اوعمتجي مل 54 هللا لوسر

 نم هماكحأ ءاقبل هجو نم مئاق ةقلطملا حاكن نألو ؛ةودق ممي افكو يَ تباث نب ديزو سابع نباو دوعسم نباو يلع

 يف هلمع رحأت دق قالطلا يأ عطاقلاو ءاهدلو بسن تبث ىح شارفلاو «جورخلا نم عنملاو «نيكسلاو «ةقفنلا بوجو
 اذه ىلعو ءيعحرلاك راصف هريغب جورتت نأ اه زوجي ال نح ديقلا قح يف يقب اذهلو ءءطولا ةمرحريغ ماكحألا
 احاكن عمجلا ناكمل ةمرحلا نأل ؛اهتدع يف دلولا مأ تحأ حاكن زوجي :الاقو ءاهاوس عبرأو اهمراحم رئاس فالخلا
 - جوزت عنمت ال اهيف ةقيقح كلملاو كلما رثأ اهيف ةدعلا نألو ؛اهاوس ًاعبرأ جوزتي نأ هل زاج اذهلو ءدحوي ملو



 تامرحلا يف لصف ۳٤١ حاكنلا باتك

 1110 ةيباصلاو ةيباتكلا ٌجوزت لحو ,ةينثولاو ةيسوجماو هتديسو هتمأو هتدتعم
 ةكئالملا دبعي نم يهو

 «شارفلا يوق اهقتعأ اذإف «شارفلا فعضل دلولا مأ تحأ حاكن زاح امنإ هنأ :ةفينح يبألو «ىلوأ رثألاف «تحألا =

 ؛اهتحخأ جوزتي نأ هل زوجي ال شارفلا يوق اذإف ءزوجي هلبقو ءاّددع يضقنت نح قتعلا دعب اهجيورت زوجي ال اذهو
 (ييع «حتف) .ئعملا اذه مدعل ءاهاوس عبرأ فالخب ءدحاو نامز يف نيتحأ دلو بسن اقحلتسم نوكي اليك

 (ط) .هتهبش وأ دساف حاكن وأ ثالث وأ نئاب وأ يعجر نم :هتدتعم

 تابثإ حاكنلا نم دوصقملا نألف ؛ةمألا جوزت امأ «هتديس دبعلا وأ هتمأ ديسلا جوزتي نأ مرح يأ :هتديسو هتمأو

 جوزت امأو ءوغلي همكح دفي مل اذإ ببسلاو «تباثلا تابثإ مزليف «حاكنلا لبق ىلوملل تباث وهو «ةعتملا كلم

 ةمرح نم دارملا سيلو «ةيكلاملا يفاني ةيكولمملا نأل ؛ةكولمم اهوك ققحتي الف هتكلام ةأرملا نالف ؛هتديس دبعلا

 دعب حاكنلا ءاقبو «ىلوملا ةمذ يف رهملا توبث نم حاكنلا ماكحأ يف دارملا لب «ةبوقعلا قاقحتسا هتمأب جورتلا

 (صلختسم «حتف) .امهنالطب ىلع عامجإلاب نيدقعلا نيذه يف ةمرحلاو كلذ ريغو اهيلع قالطلا عوقوو قاتعإلا

 (ط) .باتك الو اه نيد ال نم يهو ةيسوحملا جوزت اضيأ مرحو يأ :ةّيسوجملاو
 ,مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس ممب اونس" :8كلع هلوقلف ؛ةيسوحملا جوزت ةمرح امأ :ةينثولاو ةيسوجلاو

 نإف (١:ةرقبلا) موي ىَتَح ِتاَكرْشُمْلا اوُحكنَت ار :ىلاعت هلوقلف ؛ةينثولا ةمرح امأو ."'مهحئابذ ىلكآ الو

 ءاسن ةيآلا لوانتيف (::ةبوتلا) لا ُنْبا ٌحيِسَمْلا ىَراَصَتلا تّلاقَو هللا نبا ٌرْيَرُع دوها ٍتَلاَقَول :ىلاعت هللا لاق :ليق

 نم نصصخ تايباتكلا نأ :لوألا ناهجو هيف :انلق ؟ةينثولاو ةيسوحملب صيصحتلا هجو امف ءاضيأ باتكلا لهأ

 ءاهمومع ىلع نهءارو ام يف تيقبف (ه:ةدئاملا) 4 َباَتكْلا اوتوأ اا نم ُتاَنَصْحُمْلاَو :ىلاعت هلوقب مومعلا اذه

 :هلوق يف باتكلا لهأ ىلع نيكرشملا فطع ىلاعت هللا نأل ؛اقلطم باتكلا لهأ لوانتي ال كرشملا مس ١ نأ : :يناثلاو

 رفكي بهذم لكو «ةرياغملا يضتقي فطعلاو (١:ةنيبلا) 4نيكر ْشْمْلاَو باَتكْلا لَهَا نم وک نکي ہلا

 ةينثولا جوزت اذكو :ةينثولاو (حتف ءصلختسم) .اعيمج مه وانتي كرشملا مسا نأل اها مرحي وهف هدقتعم

 (ع ءط) .(٠۲۲:ةرقبلا) 4نِمْؤُي ىَتَح تاک رشُملااوځکنت الَوظ :ىلاعت هلوقل ؛مانصألا دبعت نم يهو

 هنأ هذ رمع نبا نعو (ه: ةددالو مكيف نم باكل اوُنوأ َنيِذَّلا ىِ ُتاَنَصْخُمْلاَو :ىلاعت هلوقل :ةيباتكلا جورت

 هجو ال نكل «باتكلا لهأ نم نملسأ ىلا ةيآلا نيعمو 0 حيسملا نودبعي مهنأل ؛ةكرشم اهنأل ؛لحي ال

 نم لكو «ةيدوهي جوزت ةفيذح نأ حص دقو ءاهحاكن لح تملسأ اذإ ةينثولاو ةيسوحملا نإف ؛ةيباتكلا صيصختل

 زوجيف «باتكلا لهأ نم مهف ءالثا## دواد روبزو ثيشو ميهاربإ فحصك «لزنم باتك هلو ايوامس ًانيد دقتعي
 دنع ةيباصلا جوزت لح يأ "ةيباصلاو" :هلوقو «ىراصنلاو دوهيلا ادع اميف يعفاشلل ًافالخ مهحئابذ لكأو مهتحكانم

 هدنعو «موجنلا نودبعي مهنأل ؛امهدنع ناثوألا ةدبع مهف موجنلا نودبعي مهنأ ىلع ئيبم اذهو امه ًافالخ ةفينح يبأ

 - «عامجإلاب ةحكانملا زوجي هرسف امك رمألا ناك نإف «ةبعكلا ملسملا ميظعتك موجنلا نومظعي مه اهنإو «كلذك سيل



 تامرحملا يف لصف ۳4۲ حاکنلا باتک
 فك 1 2 ف ك 1

 ةدع يف ولو هسكع ال ةمألا ىلع ةرحلاو «ةّيباتك ولو ةمألاو ءامرحم ولو ةمرحلاو
 ةرحلا جوزت لح اذكو يأ تناك ولو يأ

 OEE E DRONE قسم فوت لاو خططا 7 يقتل ناد SS رئارجلا نم عبراو ,ةرحلا

 ةرح عمج ةوسن عبرا جوزلل لح

 اهيطو زاج ةيباتكلا جوزت زاج امك هنأ ملعاو ۱۹٦/۱] :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب زوجي ال هارسف امك ناك نلإو =

 (حتف) .اضيأ نيميلا كلك. امهيطو زوحي ال هنإف «ةينثولاو ةيسوحلا فالخب ءاضيأ نيميلا كلع
 ؛زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءامرحم جوزملا يلولا وأ جوزلا ناك ولو ةمرحملا جوزت لحي يأ :امرحم ولو ةمرخملاو
 هنأ" ان سابع نبا ثيدح :انلو ءملسم هاور ,"بطخي ال" :ةياور يقو ,"حكني الو مرحلا حكني ال" :التلع هلوقل

 ىلع لومحم وهف حص نئلو «يراخبلا هلاق فيعض هاور امو «هريغو ملسم هاور "مرح وهو ةنوميم جوزت اهل
 ىور :تلق نإف ءصخشلا رابتعاب ريكذتلاو ءءطولا نم ةمرحلا نكمت الو «مرحملا أطي ال يأ ةقيقحلا هنأل ؛ءطولا

 نب ورمع لاق اذهلو اد سابع نبا ةياور ضراعت ال هتياور :تلق «لالح وهو امب جوزت هنأ مصألا نب ديزي
 دارأ هنأ ىلع لمحي وأ ار سابع نبا لثم هلعجتأ هقاس ىلع لاوب يبارعأ مصألا نبا يردي امو :يرهزلا رانيدلا

 :ىلاعت هلوقل ؛ةملسملاب زوجي ةرحلا ىلع ةردقلا مدع طرشب «ةيباتك ةمأ جوزتي نأ نحلل نسبا :يعفاشلا لاقو

 ءامإلا حاكن حابأ ١( ه :ءاسنلا) «مكلامُيا تكلم س ق ِتاَنم ْوُمْلا فاصحملا حكْني أ الط کنم عطتسي نموا

 ماع وهو (؟:ءاسنلا) م ِءاَسَنلا نم مكل ٌباط ام اوُحكنافإ# :ىلاعت هلوق انلو «ةنمؤم نوكت نأو .لوطلا مدع :نيطرشب

 ضرعتي الو ءطرشلا دوجو دنعو ءروكذملا فصولا دوجو دنع مكحلا بجوي هالت امو «رئارحلاو ءامإلا هتحت لخدي
 ١517/١ :قئاقحلا زمر] .همدع دنع تامثالل الو «يفنلل

 ةمألا حاكن لحي ال يأ | :هسكع ال (ط) .ةرحلا حاكن عيطتسي ناك ولو (هريغ ةمأ جوزت لح اذكو يأ :ةمألاو

 كلذ زوجي :يعفاشلا لاقو «"ةرحلا ىلع ةمألا حكنت ال" :التفع هلوقل ؛ةرحلا ىلع ةمألا جوزت وهو [(ع) .ةرحلا ىلع
 ١] ۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .انيور ام امهيلع ةجحلاو «ةرحلا ءاضرب زوجي :كلام لاقو ءدبعلل

 يف ناك نإو ةرحلا ىلع ةمألا جورت زوج ال يأ يعحر وأ نئاب قالط ةدع تناك ءاوس] :ةرخلا ةدع يف ولو

 ةفينح يبأ دنع ةرحلا ةدع يف تناك نإو ةرحلا ىلع ةمألا جوزت زوجي ال يأ هلبق امه لصتم [(ع.ط) .ةرحلا ةدع

 ؛ةثالثلا تلاق هبو «ةنيابم هذهو ءةرحلا ىلع ةمألا لاحدإ مارحلا نأل ؛نئاب قالط نم ةدعلا تناك نإ زوجي :الاقو

 ١910/١[ :قئاقحلا زمر] .تحألا ةدع يف تحألا حاكنك هحو نم قاب حاكنلا نأ :هلو

 :يعفاشلا لاقو (*:ءاسنلا) 4ع اَبْرَو تالو یم كسلا رم کل ا اوُحكنافإ# :ىلاعت هلوقل ج رئارحلا نم عبرأو

 "طقف" :هلوقو «انولت ام هيلع ةجحلاو «ةدحاوب تعفدنا دقو يرورض هزاوج نگل ؛ةدحاو الإ ءامإلا نم زوجي اي

 = «عستلاب جورزتلا زوج :ميهاربإ نب مساقلا لاقو ةمألا عامجإ هيلعو «عبرأ نم رثكأب جورتلا روجي ال هلأ لإ ةراشإ



 تامرحلا يف لصف 4r حاكنلا باتك

 ا را ل دم كلمب ةءوطوملاو و ةا نقف د
 ةءوطوملا جوزت لح يأ يلبح جوزت لحي ال يأ 00 ل اا

 نأل ؛ةأرما ةرشع ينامث زوجي :جراوخلاو ةعيشلا ضعب لاقو «عمحلل واولا نأل ؛ىليل يبأ نباو يعخنلا نع هلثمو =

 نأل ؛نييعت ريغ نم ءاش ام جوزتي نأ هل :مهضعب نعو «ةرشع ىنامث نوكيف ناترم هلقأو «راركتلا ديفت ةغيصلا

 [۱۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .عمسي الف عامجإلل قرح هلك اذهو ءرصح ريغ نم راركتلا ديفت ةغيصلا

 .ءامإلا نم ءاش نم. يرستلا هلو «رحلا قح يف اذهو «ةمألا عامجإ هيلعو «عبرأ نم رثكأ جوزت زوحي ال يأ :طقف

 هل زوجي الو ءابتاکم وأ اربدم ولو [(ع«ط) .ءامإلاو رئارحلا نم نيتنث جوزت لح يأ ] :دبعلل نيتنثو (عءط)

 :كلام لاقو «نيعباتلا روهمجو فوع نب نمحرلا دبعو يلعو رمع لوق وهو «ةمعنلل فصنم قرلا نأل ؛كلذ نم رثكأ

 4 يبلا باحصأ ناك :ءاطع نع يور ام هيلع ةجحلاو ۱۹۸/١[ :قئاقحلا زمر] .تامومعلل عبرألا هل زوجي
 (حتف) .نيتنثا قوف ءاسنلا نيب عمجي ال دبعلا نأ ىلع اوعمجأ

 لح ينازلا اهحكن ولو ءاهلمح عضت ىح اهأطي ال نكلو ءانز نم ىلبح جوزت اضيأ لح يأ ] :انز نم ىلبحو
 :كتلع هلوقل ؛اهلمح عضت نح اهأطي ال نكلو «نيفرطلا دنع انز نم لماحلا ةأرملا جوزت زوجي يأ [(ط) .ًاقافتا اهيطو هل
 ىلع 58 حاكنلا زوجي ال :فسوي وبأ لاقو «"هريغ عرز هءام نيقسي الف رحاألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم"

 ريغ شارفلا نأ :امهو ءدمحأو كلامو رفز لاق هبو «هطاقسإ زوجي ال مرتحم امهنم الك نأل ؛انزلا ريغ نم ىلبحلا

 اهحكن ولو «ينازلل ةمرح الو «لمحلل ال ءاملا بحاص ةمرحل بسنلا تباث يف عانتمالاو ءاهتمرح مدعل ؛تباث

 تباث لمحلا ناك نإ ىح انزلا ريغ نم ىلبح جوزت لحي ال يأ "هريغ نم ال" و ءاقافتا اهيطو هل لح ينازلا
 دارملاو 0+: ةرقبلا) هلأ باكا عبي ىح حاكتلاَةَدَقُعاوُمِزْعَ الو :ىلاعت هلوقل ؛اعامجإ دساف حاكنلاف ءبسنلا

 (حتف «ييع) .اعيمج ءطولاو انزلا نم لماحلا جوزت زوجي :يعفاشلا لاقو ءانزلا نم ىلبحلا دتعت الو ؛ةدعلا ءاضقنا
 نم تبني رعشلا :انلق «ريغلا عرز هءام يقسي نأ مزلي الو ءدسني لمحلا دعب محرلا مف نأ يعفاشلا ةجح لعلو

 (يشحم) .ربخلا يف ءاح امك ةدح هرصبو هعمس دادزي هبو «ريغلا ءام

 حيحصلا ىلع ابوحو اهديس اهئربتسيو «هريغ نم اهجوز مث هتمأ ىلوملا ئطو ناب نيب كلم. يأ ] :كلمب ةءوطوملاو
 اهئربتسي نأ ىلوملل نأ الإ ءاهالومل شارفب تسيل اهنأل ؛نيمي كلم ةءوطوملا حاكن زاج يأ [(ط) .جيورتلا لبق عي

 ؛ءاربتسالا لبق اهيطو زوج ال :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع لح ءاربتسالا لبق جوزلا اهيطو نإف ؛هئامل ةنايص ًابابحتسا

 ءمحرلا غارف ةرامإ حاكنلا زاوجب مكحلا نأ :امهلو ,ءءارشلا يف امك ههيزنت بجوف «ىلوملا ءام. لغشلا لمتحا هنأل

 حاكن زاج يأ "انز وأ" :هلوقو «لغشلا عم زوجي هنأل ؛ءارشلا فالخب ءابوجو ال ًابابحتسا الإ ءاربتسالاب رمؤي الف

 «ةيراجلا يف روكذملا فالتحالا ىلع ءاربتسالا لبق اهيطو زاوحو اش أ نازلل شارفب تسيل امنأل ؛انزلاب ةءوطوملا

 شا سابع نباو هنباو رمعو ركب يبأ لوق وهو ءزوحي ينازلا حاكن اذكو «ةينازلا حاكن نأب حيرص اذهو
 = «ةيآلا (”:رونلا) «ةيِناَر الإ مکن ال يِناَرلا# :ىلاعت هلوق رهاظل ؛هعنم فض دوعسم نباو ةشئاع نع يورو



 تامرحملا يف لصف م حاکنلا باتك

 ا ا ا ةعتملا حاكن لطبو ءاه ىمسملاو ةمرحم ىلإ ةمومضملاو انز وأ
 هلك رهملا نم ا يو

 (* :ءاسنلا) کل ا اوُحكنافإل :هلوقب وو (؟7:رونلا) ماال اوُحكْنَأَول :هلوقب ةحخوسنم ةيآلا روهمجلا دنعو =

 يوق :عاونأ ةثالث شارفلا نأ ملعا مث ءانزلا ةلاح يف ٍناز الإ اهحكني ال ةينازلا نيعملاف ,ءطولا حاكنلاب دارملا :ليقو

 مأ شارف :طسولاو «ناعللاب الإ يفتني الو «رارقإ الب اهدلو بسن تبثي ةحوكنملا شارف :يوقلاف ءفيعضو طسوو
 عمو «ةوعد الب اهدلو بسن تبثي ال ةمألا شارف :فيعضلاو «يفنلا درجمم يفتنيو «رارقإ الب بسنلا تبثي دلولا

 (يئيع «حتف «صلحختسم) .ةوعد ريغ نم هبسن تبث دلوب تءاح ول لاحب ةأرملا ةروريص شارفلا

 (ع) .اهأطي نأ هل زاج اهجوزتف نرت ةأرما ىأر نأب انز ءطولاب ةءوطوملا جوزت لح يأ :انز وأ
 نم حاكن حص هل لحت ال امهدحأ نيتأرما جوزت نأب ةمرحم ةأرما ىلإ ةمومضملا ةأرملا جوزت لح يأ :ةمومضملاو

 دنع اهحاكن زاج يلا ةمومضملل ىمسملا رهملا عيمج يأ :اه ىمسملاو (ع) .ىرحألا حاكن لطبو «لحت
 باصأ امو «همزل ةمومضملا باصأ امف ءامهلثم رهم ىلع مسقي :الاقو ءاهمحازت ال ةمرحلا نأل ؛ةفينح يبأ

 ةا تا لل ةاك فلا ةموهضلاو نافارا لكم راشو افلا هلا ناك اول نقم ةر ذل لا
 |۹۸7 افا ر ةع اقش ن رك امش لباقم يلا نأ ادع تل ر نوو الو
 هحابأ ولو «ةباحصلا عامجإب ةخوسنم تراص اأ الإ ةكم حتف مايأو «ربيخ مايأ احابم ناك اذهو :ةعتملا حاكن لطبو
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 ا ا e E اض کا د يلع اوفلاخو «ةعيشلا تبهذ

 هلوقب تحسن :مهضعب لاقو «ملسم هاور «حتفلا موي اهمرح تع هنأ يورو «هيلع قفتم هد بلاط يبأ نب يلع
 ليلدب جاوزألا نم تسيل يهو («:نونمول مامي تكلم ام ْوَأ ْمهِحاَوْرَأ ىلع الإ َنوظِفاَح مهجوُوُفِل مه َنيِذلاَوظ : ىلاعت

 امم يه الو «دوهشلاو ثرإلاو ةدعلاو قالطلاو نكسلاو ةقفنلا بوجو نم هطرش ءافتناو ءاهنع حاكنلا مكح ءافتنا

 ينلا نأ ةئات كنإ :هدذ يلع هل لاقو ءامي ىوتفلا نع كسمأ هنأ يكد سابع نبا نع يورو «هخسن تبثف نامبألا هتكلم

 :ىلاعت هللا لاق ءةرحأ ىمسي رهملاو «حاكنلاب نهنم عاتمتسالا ةيآلا يف دارملاو «ملسم هاور «"ءاسنلا ةعتم نع ىف" دك

 ١//١9[ :قئاقحلا زمر] (۲ه:ءاسل) هروح هوتا و نهلهأ بذا هونا
 باب يف ركذ ةعورشم امهادحإف جحلا يف امأ «حاكنلا يف ناتنثاو جحلا يف ناتنثا :هحوأ را اا نأ ملعاو

 يف امأو «خسن مث ناك دق اذهو «ةرمعلا لاعفأب جحلا مارحإ خسف يهو ةخوسنم ىرخألاو «جحلا يف عتمتلا

 ره و ر ر ر رم لااا او :ىلاعت هلوقل ؛ةعورشم امهادحإف حاكنلا

 لوقي نأب ةعتملا حاكن يهو ةعورشم ريغ ىرحألاو «ةفحلمو رامحو عرد :باوثأ ةثالث يهو «(٠۳٠:ةرقبلا)
 كتعتم :لوقتف اذك ةدم مهاردلا نم انكي فلسفت ئيعتم :لوقي وأ «لاملا نم اذكب ةدم اذك كب عتمأ :ةأرمال

 (حتف) .رهملا رادقم نييعت اهيف طرتشيو «حاكنلا اذه يف عتمتلا ظفل نم دبالو «يسفن



 تامرحملا يف لصف 4 حاكنلا باتك

 .اهج وزت نكي ملو «ةن «ةنيب اهحاكنب ىضقو اهحورت هنأ هيلع تعّدا ةأرما ءطو هلو ‹تقؤۇملاو
 عقاولا يف لحجر ىلع يأ ل اعل لج يأ سل

 حاكنلا حصي :رفز لاقو «دوهشلا ةداهشب ناك ولو ةنيعم ةدم ةأرملا جوزت نأب تقؤملا حاكنلا لطب يأ :تقؤملاو

 دصاقم نأ :انلو «ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلاو ءطرشلاو حاكنلاب ىتأ هنأل ؛ةدملا طارتشا لطبيو «مزليو

 ةعتملا نإف ؛ظفللا يف قرفلاو «يناعملل ةربعلاو «ئعم ةعتم هنألو ءديبأتلا هطرش نم ناكف «تقولاب لصحت ال حاكنلا

 رادقم نييعت اهيف طرتشي ةعتملا نأ وهو اضيأ نيعملا ثيح نم قرفلاو :ليق «حاكنلا ظفلب تقؤملاو «عتمتلا ظفلب عقي

 نيجوزلا نأ ةفينح يأ نع نسحلا ىورو ءرهملا ركذ هيف طرتشي ال ثيح تقوملا فالخب ؛عيبلاك هرهاظب ريصيف ءرهملا

 هذ اهم نضر نأ هيت قو اقلظم اهو ر ولو ديالا يعلم قادنأل ؛حاكنلا حص اهيلإ امهلثم شيعي ال ةدم اتقو اذإ

 عحرت نأ اهو ؛ليللا نود ارام اهعم دعقي نأ ىلع اهجوزتي نأ وهو تايراهنلا جوزتب سأب الو «حيحص حاكنلاف اهاون
 (حتف «ئيع) .قباسلا طرشلا اهعنمب الو «ةرض امل ناك نإ اليل اهدنع تيبملاب هبلاطتو

 زوجي ال امك نامزلا ىلإ هتفاضإ حصي ال حاكنلا نأ ملعاف ,طرشلاب قلعملا حاكنلا مكحل فنصملا ضرعتي مل :ةمتت

 نالف :لاقو «نالف نم كتحوز رادلا تلحد نإ :هتنبل لاق ول امك رامقلا نعم نم هيف امل ؛طرشلاب هقيلعت

 (حتف) .حاكنلا اذكو حصي ال قيلعتلا نإف اهتجوزت

 .نكي مل لحرلا نأ لاحلاو يأ ] :اهجوزت نكي ملو (ع) .امهنيب حاكنلاب يضاقلا ىضق يأ :اهحاكنب ىضقو
 ىضقف ءاهجورت هنأ هيلع ادهشف نيدهاشب تتأ مث لجرلا دحجف اهجوزت هنأ لحر ىلع ةأرما تعدا اذإ يأ [(ع)

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهيطو هل لح :ليق ءاهجوزتي مل هنأ نقيتم لحرلا نأ لاحلاو «هيلع امهتداهشب يضاقلا

 أطخأ يضاقلا نأل ؛اهيطو هل لحي ال :يعفاشلاو دمحم لوق وهو رحآلا يف فسوي وبأ لاقو «لوألا لوقلا يف

 دوهشلاو «هعسو يف امي ىضق هنأ :هلو «رافك وأ ديبع مهنأ رهظ اذإ امك راصف نوبذاك دوهشلا ذإ ؛ةجحلا

 رومأم يضاقلاو «ىلاعت هللا الإ اهملعي ال رذعتم قدصلا ةقيقح ىلع فوقولا نأل ؛ىلاعت هللا دنع ال هدنع نوقداص

 هذه ىلع فوقولا نأل ؛ءاضقلا ذفني ال ثيح ارافك ادحو اذإ ام فالخب «هدنع ةقداصلا ةداهشلاب ءاضقلاب
 .ريصقت هنم دحوي ملف دوهشلا لاح نع صحفتلا يف غلاب دقف انه امأ «تارامألاب رسيتم ءايشألا

 «هؤاضق ذفني ال انالث ةقلطم وأ هريغ ةدع يف وأ جوز تاذ تناك ول نح حاكتلا ءاشنإل الحم ةأرملا نوكت نأ طرشلاو

 توب ًارهاظ ذافنلا نم دارملاو «ةفينح يبأ دنع ًانطابو ًارهاظ ذفنيف روزلا ةداهشب يضاقلا ءاضق ةلأسم يه نعمل ةلأسمو
 نأو «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف لحلاو «كلملا توبث ًانطاب ذافنلا نم دارملاو «كلذ ريغو مسقلاو ةقفنلاو نيكمتلاك همكح
 نأ ةلسرملا عمو «ذفني ال هءاضق نأ ةلسرملا كالمألا يف مهنيب فالح الو «ةبذاكلا ىوعدلا ىلع همادقإب يعدملا مثإ

 نأل ؛ذفني ال هؤاضقف ءيضاقلا هب ىضقو «هيلع ةنيبلا ماقأو يكلم اذه :لاق نأب ًاببس هل ركذي مل و «قلطملا كلملا يعدي

 يضاقلا ةهج ب نم هتابثإ نكمي ناك نإف ءانيعم اببس ركذ ول نح ضعب نم ىلوأ اهضعب سیلو «ةرثك بابسألا يف

 (صلختسم «ئيع) .اقافتا هؤاضق ذفني ال ثرالاك نكمي ال ناك نإو «فالخلا ىلع ناك ةراحإلاو عيبلا لثم ءاشنإ



 ءافكألاو ءايلوألا باب م4 حاكنلا باتك

 ءافكألاو ءايلوألا باب
 وا

 يلولا امذأتسا نإف :حاكنلا ىلع ةغلاب ركب ربجت الو يلو الب ةفلكم ةّرح حاكن ذفن
 ةغلابلا ركبلا يأ

 SORE يل وف نر تتكسف ربخلا اهغلبف اهجوز وأ ءتكب وأ تكحض وأ تتك د

 حاكنلا ربخ يأ جيورتلا دعب اهفاذعتسا نودب يلولا يأ توص الب ةئزهتسم ريغ

 ولو ةرح ةأرما يأ :ةرح (نيكسم) .ىبأ وأ ءاش ريغلا ىلع مكحلا ذيفنت يهو ةيالولا نم يلو عمج :ءايلوألا
 (ع) .ةنونحجلو ةريغصلا تجرح ةغلاب ةلقاع يأ :ةفلكم (ط) .دلو مأ وأ ةبتاكم وأ ةربدم ولو ةمألا تحرح اركب

 دوهش ريغب اهسفن ةفلكم ةرح تحوز نإ يأ [(ع«ط) .ةبصعلا وه يلولاو «هنذإو هروضح ريغب يأ ] :يلو الب
 دقعتي ال نإ ال وأ لوقي “قسوي وبأ ناك وا ةةياورلا رهاظ-ق فشوي ىأو ةف يأ دنع اهخ اكن دقن هنذإو لو

 ناک ءاوس زاح :لاقو عحر مث ءالف الإو زاج اهل اوفک جوزلا ناك نإ :لاقو «عجر مث يلو اهل ناك اذإ ينوب الإ

 نكي مل وأ ًاوفك جوزلا ناك ءاوس يلولا ةزاجإ ىلع افوقوم دقعني :دمحم دنعو .نكي ملوأ اه اوفك جوزلا
 الإ حاكن ال" :ةتثع هلوقل :ةلصأ ءاسنلا ةراب دقي ل :دمحأو كلامو يعفاشلا لاقو ءامهلوق ىلإ هعوجر ىوريو

 . لدع يدهاشو يلوب

 اذه يف يور ام لك اذكو .حصي مل هاور امو «هتحص ىلع قفتم "اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا' :ةتفع هلوق انلو
 مكنت ىّتحإ» :ىلاعت هلوق ًاضيأ انلو ءثيدح يلولا طارتشا يف حصي مل :نيعم نباو يراخبلا لاق اذهو ؛بابلا
 كلمت اهنأ ىلع لدف نهيلإ دقعلا فاضأ (787:ةرقبلا) ارا حني نأ :هلوقو (٠۲۳:ةرقبلا) ريغ اخي

 .حاكنلاب ةرشابملا

 تلمع األ ؛هب لمعي الف «ثيدحلا "لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امأ" :ىق ةشئاع ثيدح امأو

 لطبت ىور ام فالخب لمع اذإ يوارلاو «بئاغ وهو نمحرلا دبع اهيخأ تنب تحوز ثيح اهتياور فالخب

 : ٍ (صلختسم «ييع) .هتياور
 ةيالوو ءابيث وأ تناك اركب ةغلابلا ةلقاعلا ىلع ةيالولا يهو :بدن ةيالو :نيعون ىلع ةيالولا نأ ملعا :ربجت الو

 ىلع اندنع رابحإلا رادمف «ةقوقرملاو ةهوتعملا ةريبكلا اذكو ءابيث وأ تناك اركب ةريغصلا ىلع ةيالولا يهو :رابحإ
 هل :يعفاشلا لاقو «حاكنلا ىلع ةغلابلا ركبلا رابحإ يلولل زوجي ال يأ ةغلاب ركب ربحت ال :هلوق نيعمف ءرغصلا

 اهنأ :انلو «ةبرجتلا مدعل ؛حاكنلا رمأب ةلهاج اهنأل ؛ةريغصلاب ارابتعا ةراكبلا ىلع هدنع رابجإلا رادم نأل ؛اهرابحإ

 ؛ةريغصلا ىلع ةيالولاو «ملسم هاور «"اهوبأ اهفذأتسي ركبلا" :تِلَع لاقو «ةيارد اهيلع ريغلا نوكي الف «ةفلكم ةرح
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 (ط) .انالف كحكنأ نأ ديرأ :لاق نأب برقألا :يلولا (ط) .ادح وأ ابأ جوزملا ناك ولو :حاكنلا ىلع



 ءافكألاو ءايلوألا باب ¥ کک باتك

 اتراكب تلاز نمو «بّيدلاك لوقلا نم دب الف يلولا ريغ اههذأتسا نإو 5 وهف

 هم قم امام نانا ناءرا فة اةاء ءءء اة افا ركب يهف انز وأ سينعت ااا ل

 روهشم ريغ انز ببسب يأ e عضوم تباصأ 2323232303033

 حكنت ال" :5#اء هلوقلف ؛توكسلا امأ [(ع.ط) .ءاكبلاو كحضلاو توكسلا نم ركذ امث دحاو لك يأ ] :نذإ وهف

 هاور «"تكست" :لاق ؟هللا لوسر اي اهذإ فيكو :اولاق «"نذأتست يح ركبلا حكنت الو «رمأتست نح بيثلا

 اذإ :ليقو «تمسبت اذإ اذكو «تعم ام. حرفلاو رورسلا ةمالع هنأل ؛ةلالد ءاضرف كحضلا امأو «ملسم

 اذإ :ليقو «ةهاركلاو طخسلا ليلد هنإف «تكب اذإ ام فالخب ءًاضر نوكي ال تعمس ام ةئزهتسملك تكحض

 نوكي ًادراب اهعمد ناك نإ :ليقو «ىوتفلا هيلعو ءاهلهأ ةقرافم ىلع انزح لب ءادر نكي مل توص الب تكب
 اهتبغر رهظتل ؛ةفرعملا هب اهل عقي هحو ىلع جوزلا ةيمست راميتسالا يف ربتعيو ءاضر نوكي ال ًاراح ناك نإو ءاضر
 نأل ؛جيوزتلاب ربخلا غولب نيبو ناذئتسالا نيب يوس هنإ مث حيحصلا يف رهملا ركذ طرتشي الو «هنع اهضارعإ وأ هيف
 نأ :فشوي يأ نعف ايلو ناك نإ ريخملا مث دعب وأ دقعلا لبق: تركي نأ نيب. قلتم ال توكسلا يق ةلالدلا ةجو

 ناك ولو «يلولاك ىلولا لوسرو اضر نوكي :ةفينح يبأ دنعو «دمحم لوق وهو ادر نوكي دقعلا دعب اقوكس
 [؟١/١٠ :قئاقحلا زمر] .امهل ًافالخ «ةفينح يبأ دنع ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشي الرضن ريعلا
 تافتلالا ةلقل اقوكس نأل ؛اضر اوكس نوكي الو :لوقلا نم (ط) .برقألا دوحو عم دعبألا يلولا يأ :يلولا ريغ

 ريشي [(عءط) .اهقطن نم دبال يأ اهتراكب تلاز نم يهو] :بيثلاك (ع.ط) .اضرلا ىلع لدي الف مهمالك ىلإ
 نإف «قطنلا طارتشا ىلع ةلالد سيل هيف نكل ,"رواشت بيثلا" :الكفء هلوقب هيلع لدتساو ءاهقطن نم دبال هنأ ىلإ

 :اهوقك لوقلاب ةرات ققحتي اهاضر لب ءاضيأ بيثلا قح يف طرتشي ال لوقلاب اضرلا اذكو «رواشت اضيأ ركبلا
 قرف ال هنأ اذهب تبثف ءاهوحنو ءطولا نم اهنيكمت وأ اهتقفن وأ اهرهم بلطك ةلالدلاب ةراتو ءامهوحنو تلبقو تيضر
 اطر کیلا تركس نأ ريغ هالو ن کپ هلق و اهر نوكربنق ااف ر ناو افرا و نادا طار ناه
 ۲١٠/١[ :قئاقحلا زمر] .اضرلا ىلع اتوكس لدي الف ةسرامملاب لق اهئايح نأل ؛بيثلا نود اهئايحل ةلالد

 "رمأتست ىح مألا حكنت ال" :ةريره يأ ثيدح يفف لوقلاب اهصاصتحا ىلع ةلالدلا ترهاظت هنإ :حتفلا يف لاقو

 ."افاسل اهنع برعي بيثلاو" :رخآ ثيدح يف هلوق هنم حرصأو «لوقلا ريغب نوكي ال رمألاو

 ١١1/١[ :قئاقحلا زمر] .غولبلا دعب اهلهأ لزنم يف اهثكم ةلاطإ وه :سينعت وأ .لفسأ ىلإ 0 :ةبثوب

 يهف ءايشألا هذمب اهتراكب تلاز نم يأ [(ع) .جيوزتلا يف ركبلا ماكحأ اهماكحأ نوكي نح امكح] :ركب يهف
 0 مسا ركبلا نأل ؛ ؛راكبألا مكحك اهمكح نوكي ال :يعفاشلا لاقو ءاضر اق ركس نأ يف راكبألا مكح يف

 اهبيصم نأل ؛انزلا ادع ام يف ةقيقح ركب اأ :انلو ءابيث تناكف اهترذع تلاز هذهو ءاهفالخ بيثلاو «ةمئاق اهترذع

 :ةياور يف دمحأو ديدحلا يف يعفاشلاو الاقو ءةفينح يبأ دنع كلذك يهف انزب اهراكب تلاز نم امأو «بيصم لوأ

 - قطنلاب اهفوبيعيف اركب اهوفرع سانلا نأ :ةفينح يبألو ءاهيلإ ةدئاع اهبيصم نأل ؛ةقيقح بيث األ ؛اقوكسب يفتكي ال



 ءافكألاو ءايلوألا باب مم حاكنلا باتك

 ةبصعلا يلولاو م ا حاكنإ يلوللو «ثوكسلا يف افلتحا نإ اه لوقلاو
 اين را ازكي تناك هاوس ةأرللو لحرلا يأ 2 ةأرملل يأ

 SON ESAS ا ل ف اج ا راو غولبلاب خسفلا رای امهلو ,ثرإلا بيترتب

 حاكنلا خسف يأ ةريغصلاو ريغصلل يأ

 اقوكسب يفتكي ال املاح رهتشا ول يح ايفح اهانز ناك اذإ اذهو ؛اهحلاصم اهيلع لطعتي اليك اتوكسب يفتكيف =
 (ييعو صلختسم) .فالح الب بيثلا مكح يف نوكت دساف حاكنب وأ ةهبشب تئطو ول اذكو «فالح الب

 درلاو لصأ توكسلا نأل ؛هلوق لوقلا :رفز لاقو [(ط) .هب ىفملا ىلع اهنيميب ةأرملل يأ ] :اه لوقلاو

 ركنت يهو ؛ثداح رمأ وهو اهعضب كلمو دقعلا موزل اهيلع يعدي هنأ :انلو «هل ادهاش رهاظلا ناكف «ضراع
 اعم اهاماقأ نإو «هتنيب تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأ مث ءاطوق لوقلا نوكيف «لصألاب ةكسمتسملا يه تناكف «هثودح

 ىلع ىوتفلاو نيميلا اهيلع :الاقو «ةفينح يبأ دنع نيمي الب اهوق لوقلاف ةنيب امه نكي مل نإو «ةأرملا ةنيب ةنيبلاف

 ١١١/1١[ :قئاقحلا زمر ۱1۹/۳ :قئارلا رحبلا | .امهلوق

 (ط) .اهوق لوقلاف تددر لب :تلاقو «تكسف حاكنلا كغلب :جوزلا لاق نأب :توكسلا يف

 لوانتيل :خلإ يلولا قلطأ [(ط) .ءايلوألا نم هريغ وأ ناك اک لد يلولل زوجي يأ ] :خ! يلوللو

 ةيالو نأل ؛اندنع اذهو ءاربج ةريغصلاو ريغصلا حكني نأ ةصاح يلولل زوجي يأ تابصعلا نم امهريغو دحللاو بألا

 ىلع هدحو بألاب ةصوصخم هدنع رابحإلا ةيالو نأل ؛بألا ريغل زوجي ال :كلام لاقو ءامهرغصل امهيلع رابحإلا
 مادعنال ؛ةريغصل ةجاح الو ةجاحلا رابتعاب تتبث امنإ ةرحلا ىلع ةيالولا نإ :لوقيو ءريغصلا نود اهدحو ةريغصلا

 جوز هد ركب ابأ نأ يور ًاضيأو «"اهوبأ اهجوزي ركبلا" 3ع هلوق وهو اصن تتبث بألا ةيالو نأ الإ ةوهشلا
 حلاصملا مظتني حاكنلا نأل ؛سايقلا قفاوم وه لب :انلق هب قحلي الف «هانعم يف سيل دجلاو ك يبلا ةشئاع

 .وفكلل ازارحإ رغصلا ةلاح يف هل ةيالولا انتبئأف «نامز لك يف وفكلا قفتي الو

 دعبل ةقفشلا روصقل ؛امهريغ ىلإ ضيوفتلاب متي ال رظنلا نأل ؛دحلاو بألا ريغل اهجيوزت زوجي ال :يعفاشلا لاقو
 يق فرصتلا كلمب فيكف ةبتر ندأ لاملا نأ عم ريغصلا لام يف فرصتلا كلم ال امهريغ نأ ىرت الأ ءامهريغ ةبارق

 هانرهظأ روصقلا نم هيف امو «دجلاو بألا يف امك رظنلا ىلإ ةيعاد ةبارقلا نأ :انلو «ةبتر ىلعأ هنوك عم سفنلا

 للخلا كرادت نكمي الف «يديألا لوادتب رركي هنأل لاملا يف فرصتلا فالخب «خسفلا رايح ةريغصلاو ريغصلل نأب

 ءرركتي الو ةرم عقيف حاكنلا امأو «ريغصلا لام يف دحلاو بألا ريغل فرصتلا ةيالو تبثي الف «يديألا لوادت دعب

 رمع نع لوقنم انبهذمو ءدحلاو بألا ريغل هيف ةيالولا تبثيف «غولبلا دعب ضارعإلاب هکر ادت نكمي للخ هيف عقو ولف

 ىلإ حاكنإلا" :التلع هلوقب لمعلا ىلع ءاملعلا عمجأ اضيأو «ةودقو ةجح مم افكو دم ةريره يبأو ةلدابعلاو يلعو

 (ٰييع) .ةجاح سمأو زجعأ اهنأل ؛ةريغصلا قح يف اذكف ,"ةريبكلا قح يف تابصعلا
 نباو نبالا مهوأ يعي [(ط) .ناصقن بجح هبجحي هنأل ؛اهيبأ ىلع ةنونجملا نبا مدقيف بجحلا ] :ثرإلا بيترتب
 = الع نإو بألا وبأو بألا مث ءراغصلا يف ال ةنونحبلاو نونجملا وأ ةهوتعملاو هوتعملا يف الإ اذه روصتي الو ءلفس نإو نبالا



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۳44 حاکنلا باتک

 هتوكسب ال اركب تملع نإ اقوكسب لطبو «ءاضقلا طرشب ٌدجلاو بألا ريغ ف
 حاكنلاب غولبلا دنع اهرايخ

 د PIT PET ا ا ,خسفلا لبق اثراوتو ووا ام
 هتومب حاكنلا ءاهتنال ےل تمر لت ع نع

 ةقاتعلا يلو ىلوم مث «دجلا مامعأ مث «بألا مامعأ مث «مأ نم معلا الإ مامعألا مث مأ نم خألا الإ ةوحإلا مث =

 هذ يلع نع يور ام هيف لصألاو «ءيجيس ام ىلع ماحرألا وذ مث «ىلوملا ةبصع مث «ىثنألاو ركذلا هيف يوتسي

 ۲٠۲/۱[ :قئاقحلا زمر] ."تابصعلا ىلإ حاكنإلا" :ًاعوفرمو ًافوقوم
 ةريغصلاو ريغصلل يأ [(ط) .امهريغ وأ مامإلا وأ يضاقلا ناك ءاوس اقلطم بألا بأ ] :دجلاو بألا ريغ يف

 يأ دنع اذهو «دحلاو بألا ريغ امهحوز اذإ هدعب وأ غولبلا لبق حاكنلاب املع اذإ غولبلا دعب حاكنلا خسف رايح

 ,خسفي الف يلولا نم ردص دقو «مزال دقع حاكنلا نأل ؛لكلا يف امم رايح ال :فسوي وبأ لاقو ءدمحمو ةفينح

 ىلإ للخلا قرطتي نأ ىسعف «ةقفشلا روصقب رعشي ناصقنلاو ةصقان امهريغ ةبارقو «ةيرظن ةيالولا نأ :امهو

 رفاو امهتقفشو لماك امهتبارقف دحلاو بألا امأو «غولبلا رايخب كاردتيف ةقفشلا روصق ببسب حاكنلا دصاقم

 روصقو مألا يف يأرلا ناصقنل ؛حصألا يف ًاضيأ يضاقلاو مألا جيوزتب رايخلا تبثيف دصاقملا يف للخلا قرطتي الف

 ؛خسفلاب يضاقلا مكحي نأ طرشب خسفلا رايخ امه يأ :ءاضقلا طرشب (صلختسمو ئيع) .ءاضقلا يف ةقفشلا

 (عءط) .ىوتفلا هيلعو حصألا وهو ءاضقلا ىلع فقوتيف افعض هلصأ يف نأل
 ؛اضر نوكي ال حاكتلاب ملعت مل ول امنأل ؛اهملعب ديقو ءاضرلا ىلع ذكتيح توكسلا ةلالدل :اركب تملع نإ
 األ ؛ركبلاب ديق امنإو «ترذعف حاكنلاب درفني يلولاو هب ماعلا داعب الإ رابط مح ترسل ني كح الاف

 نأ الإ توكسلاب اهرايخ لطبي ال دقعلا تقو أ ابيث تناك وأ غولبلا لبق جوزلا اج لحد ول امك ابیٹ تناك ول

 (حتف) .ةقفنلا وأ رهملاب ةبلاطملا وأ اعوط ء طولا نم نيكمتلاك اًضرلا ىلع لدي اه خوي وأ ءافاسلب ىضرت

 [(ع.ط) .امهوحنو ةقفنلاو قادصلا ميلستك اضرلا ىلع لدي ام هنم ءيجي نأب ةلالد ءاضرلا ناك ولو يأ ] :ةلالد ولو

 قح يف مايقلاب لطبي الو «ءسلحملا رخآ ىلإ دتمي ال ركبلا قح يف غولبلا رايح مث «ءادتبالا ةلاحب ةلاحلا هذه ارابتعا

 نم حصي هنأل ؛اقالط نوكت ال غولبلا رايخج ةقرفلا مث «مدلا ةيؤر عم اهسفن راتخت نأ يغبنيو «مالغلاو بيلا

 ١٠١7/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيلإ قالط الو «ىثنألا

 ءطولا لمح ليلدب توملاب حاكنلا ءاهتنال [(ط) .امهدحأ تام نإ هبحاص نم امهنم لك ثري يأ ] :خإ اثراوتو

 حاكنلا فالخب «لوحدلا لبق تام نإو هلك رهملا بجيف هدعب وأ غولبلا لبق امهدحأ تام ءاوس خسفلا لبق

 نأل ؛حاكنلا خسف دعب ثري الو ءرخآلا هثري ال دسافلاو فوقوملا يف امهدحأ تام ول هنإف دسافلاو فوقوملا

 (حتف) .لاز دق ةثارولا ببس



 ءافكألاو ءايلوألا باب موي حاكنلا باتك

 ةيالولاف ةبصع نكت مل نإو ؛ةملسم ىلع رفاكو نونجمو ريغصو دبعل ةيالو الو

 2000000000 ماحرألا يوذل مث مألا ةلول ها مار بأل ,تيعألل مث مالت

 ىلع ةيالولا نأل ؛مهريغ ىلع ةيالو مهل نوكي ال نأ ىلوألاف مهسفنأ ىلع مه ةيالو ال مهنأل :دبعل ةيالو الو

 نع ةيالولا يفن نأل ؛حاكنلا ةيالو لب افلم فارع نسل دعلا غ للا يفنو «سفنلا ىلع ةيالولا عرف ريغلا

 ىلع ةيالو هل نألو «ثيدحلا هتياورو ءانوذأم ول هنامأو صاصقلاو دودحلاب هرارقإ ةحصل عونمم اقلام دعلا

 (حتف) .ةنيزلا بلطو ءطولا نم نكمتلاو جورخلا نم عنملاك حاكنلا رومأ يف ةرحلا هتجوز

 (ط) .ٍدحأ ىلع مه ةيالو ال يأ :نونجمو ريغصو
 نأل ؛ةملسملاب ديق ملسم دلوو [(ع«ط) .مهداهش لبقت ال اذهو «مهيأر يف رظن ال هنأل] :ةملسم ىلع رفاكو
 عأ رفاكلا ىلع ملسملا ةيالو ىفتنا ةملسملا ىلع رفاكلا ةيالو ىفتنا امكو «ةريغصلا هتنبا ىلع ةيالو هل رفاكلا

 ىلع رفاك ةيالو يفن هجوو ءاناطلس وأ ةرفاك ةمأ ديس ملسملا نوكي نأ الإ ءلالا يف فرصتلاو حاكنإلا ةيالو

 .مهيأر يف رظن ال هتألو ح1 41 :ءاسنل) البيس نيول ىلع َنيِفاَكْهَلاَلَحبَيْلَوإل :ىلاعت هلوق «ةملسم
 (حتف) .اقلطم راغصلا جيوزتب ناطلسلا نع انوذأم ناكو اهل يلو ال ثيح ةرفاكلا ةميتيلا جيوزت يضاقلل :عرف

 (ع«ط) .ةيببس الو ةيبسن الو ةديعب الو ةبيرق ال ةبصع دحوت مل نإ يأ ةمات انه ناك :ةبصع نكت م

 (ع.ط) .اهنم ىلوأ مأل تحألا :"ةناضحلا" يفو «هب فملا ىلع بأل تحألا يأ :بأل 9

 (ع«ط) .مهدالوأل مث ءاوس مهئانإو مهروكذ مأل خألاو تحألا يأ :مألا دلول
 ىلوم مث بيترتلا اذهبي مهدالوأ مث مامعألا تانب مث تالاخلا مث لاوحألا مث تامعلا يأ ] :ماحرألا يوذل مث

 نأ سايقلاو ءناسحتسا اذهو «ةفينح يبأ دنع جيوزتلا ةيالو براقألا نم تابصعلا ريغل نأ ملعا [(ط) .ةالاوملا

 ةبارقلل انوص تبث امنإ ةيالولا نألو ؛”تابصعلا ىلإ حاكنإلا" :التع هلوقل ؛امهوق وهو «تابصعلا ريغل ةيالو ال
 ققحتي رظنلاو «ةيرظن ةيالو هذه نأ :ةفينح يبألو «ريغ ال تابصعلا ىلإ ةنايصلاو ءاهيلإ ؤفكلا ريغ ةبسن نع
 ىلع باتكلا يت ضورفلا باحصأ بتر فنصملا مث «ةقفشلا ىلع ةثعابلا ةبارقلاب صتخملا وه نم ىلإ ضيوفتلاب
 اذكهو «نبالا دوجو دنع بجحت اُهإف مأو بأل تحألا مث «لاحب بجحت ال األ ؛مألا مدقو «تابصعلا بيترت

 :التلع هلوقل "مكاحلل مث" :هلوقو «ةباحصلا نيب افالتحا مهشيروت يف نأل ؛لكلا نع ماحرألا يوذ رخأ نأ ىلإ

 جيوزت ناطلسلا نم ةروشنم يف نوكي يذلا يضاقلا مكحلا اذه نم دارملا :ليقو ؛"هل يلو ال نم يلو ناطلسلا'
 وهو «هبئانل وأ مامإلل نوكي ةبصعلا تمدع اذإو «ةيالو ةبصعلا ريغل سيل :دمحم لاقو «مه ءايلوأ ال نيذلا ىماتيلا

 (صلختسم «ئيع) .كلذب يصوملا هيلإ ضوفي نأ الإ ماتيألا جوزي نأ يصولل سيلو «ةثالثلا تلاق هبو «يضاقلا



 ءافكألاو ءايلوألا باب ۳01 حاکنلا باتك
 فز 1

 «هدوعب لطبي الو ,رصقلا ةفاسم برقألا ةبيغب جيورملا دعباللو ,مكاحلل 9
 برقألا يلولا برقألا يلولا يأ دعبألا يلولل زوحي يأ 5

 .بألا ال نبالا ةنونحملا يلوو
 توتحلاَو

 بئانو حاكنلاب نوذأملا يضاقلاو ناطلسلا يأ :مكاحلل (ط) .مكاحلل ةيالولا نوكت ءالؤه مدع دنع يأ :مك

 (ط) .كلذ هل ضوف نإ يضاقلاك يضاقلا

 نأل ؛هل ةيالو ال :رفز لاقو «جيورتلا ةيالو دعبأللف ةعطقنم ةبيغ برقألا يلولا باغ اذإ يأ :جيورتلا دعبأللو

 يف مث «هيأرب عفتني نم ىلإ ضيوفتلا يف رظن الو «ةيرظن ةيالو هذه نأ :انلو «هتبيغب لطبت الف ةمئاق برقألا ةيالو

 «ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف ةلفاق اهيلإ لصت ال ةدلب يق برقألا نوكي نأ :ليقف «فالتحا ةعطقنملا ةبيغلا ريسفت

 ؤفكلا توفي نأ :ليقو «ىوتفلا هيلعو «نيرخأتملا نم ريثكو فنصملا رايتخا وهو ءرفسلا ةدم ندأ يه :ليقو
 يلولا باغ اذإ هنأ ىلع ئببم اذهو «مكاحلا اهجوزي :يعفاشلا لاقو «هقفلا ىلإ برقأ اذهو «هراظتناب بطاخلا

 دقع ام لطبي ال يأ "هدوعب لطبي الو" :هلوقو ءاعامجإ دعبألا ىلإ لقتنت اندنع نكل «مكاحلا ىلإ ةيالولا تلقتنا
 دعبألا لعج عرشلا نأ :انلو ءدعبألا دقع لطبي :لاق ثيح «رفزل افالح برقألا دوع دعب برقألا ةبيغ يف دعبألا

 ىلع ردق مث مميتلاب ىلص ول امك ديفي ال فلخلاب دوصقملا لوصح دعب لصألا ىلع ةردقلاف برقألا نع افلح
 (صلختسم «ئيع) .ىلص ام لطبي ال ءاملا

 (ط) .ىوتفلا هيلعو اهيلايلو مايأ ةثالث يهو :رصقلا ةفاسم

 لاملاو سفنلا يف هتيالو معت اذهو «هنم قفشأ هنأل ؛اهيلو اهوبأ :دمحم لاقو ؛نيخيشلا دنع اذه :بألا ال نبالا

 صنلاب اهيلع ةينبم ةيالولا هذهو «ةبصعلاب مدقم نبالا نأ :امهو «ىلوأ بألا ناكف لاملا يف ةيالولا نبالل سيلو

 لاقو ءزجعلا دوحول يلصألاو ئراطلا نونجلا نيب قرف الو «تابصعلا ضعب عم مألا بأك ةقفشلا ةدايزب ربتعي الو

 مدقي امهروضح دنعو «حص جوز امهيأف نايلو امهنأ :ةياور يف فسوي يبأ نعو «ئراطلا يف دحأ اهحوزي ال :رفز
 ۲١٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .روكذملا فالخلا ىلعف نبالا عم دج بألا ناكم ناك ولو «هل ًامارتحا بألا



 ةءافكلا يف لصف or حاكنلا باتك

 ةءافكلا ف لصف

 و ا سلو ؛لكلاك ضعبلا اضرو «يلولا قرف ؤفك ريغ تحكن نم
 ريرقت هنأل مهلك ءاضرك يأ ءايلوألا ضعب يأ هل د تا

 ىلع موزللا يف أطرش ةءافكلا تناك امل [(ط) .هدعب اهاوز رضي الو دقعلا دنع ربتعت يهو ةرافكلا نايب يف]إ :لصف

 حتفلاب يهو «ةءافكلا نايبب هبقعأ مث ءايلوألا نايب مدقف يلولا دوجو عرف اهرابتعا ناك اهسفنب ةأرملا تدقع اذإ يلولا

 فاكنتسال ؛ندأ ةأرملا نوك وأ ء«ةصاحخ رومأ يف ةاواسملا انه دارملاو ءريظنلا وهو ءوفكلا هنم مسالاو ءردصم دملاو

 ءءايشأ ةتس يف ءاسنلا ال لاحرلا يف ةربتعم حاكنلا يف ةءافكلاو «سكعلا فالخب يدلل اشارف نوكت نأ نع ةفيرشلا

 ةيساوس سانلا" :اكتلع هلوقل ؛نيدلا يف الإ ربتعت ال :نايفسو كلام لاقو .ليصفتلا ليبس ىلع نعملا يف نيب امك

 (17:تارجحلا) كيكات لا دنع کمر ا نإ :ىلاعت لاقو ."ىوقتلاب الإ يمجع ىلع يبرعل لضف ال ءطشملا نانسأك

 ماكحأ يف هايور امو «"ءافكألا نم الإ نجوزي الو «ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال" :لاق اع هنأ رباح ىور ام :انلو

 (حتف) .ايندلا يف انمالكو ةرحآلا

 سانلا نأل ؛هسفن نع ررضلل اعفد حيحصلا ىلع معلا نباك امرحم نكي مل نإو «هريغ ال ةبصعلا يأ :يلولا قرف
 ةصخر وه لب «هيلع بجاوب سيل قيرفتلا نأل ؛ءاش نإ جوزلا نم ةأرملا دلت مل ام قرفو «ةءافكلا مدعب نورياعتي
 قرفي مل ام يضاقلا دنع الإ كلذب قيرفتلا نوكي الو «هل قح الف هنم تدلو اذإ امأو «نايفسو كلامل ًافالخ هقح يف

 ام لحد نإو ءامب لحدي مل نإ ال رهم الو «قالطب تسيل ةقرفلا كلتو «مئاق ثرإلاو قالطلا مكحف يضاقلا
 :نايفسو كلام لاقو «يلو ريغب حاكنلا يف امهوق ىلإ دمحم عوحر ىلع ليلد ةلأسملا هذه قالطإو «ىمسملا اهلف

 (نيكسم «حتف) .نيدلا يف الإ امهدنع ةءافكلا رابتعا مدعل ؛قيرفتلا يلولل سيل

 لاقو «نيفرطلا دنع ضقنلا يف نيقابلا قح طقس ءايلوألا ضعب هب يضرف ؤفك ريغب ةأرما تجوزت ول يأ :ضعبلا
 اضرب الإ طقسي الف لكلا قح هنأل ؛ىضري ال نأ هلثم وه يذلا يلوللف ,مهنع ررضلل ًاعفد طقسي ال :فسوي وبأ
 قحو ددعتم نيدلا يف قحلا نأ :امهلو «رحآلا قح طقسي ال هقح نينئادلا دحأ طقسأ اذإ كرتشملا نيدلاك «لكلا

 هطقسأ اذإو «داهجلا يف نامألا ةيالوك لامكلا ىلع لكل تبثيف أزجتي ال ام هتوبثل ؛ئزجتم ريغ دحاو ةءافكلا

 (صم «حتف) .نيقابلا قح ىقبي ال مهضعب
 مار ل وكي ةأزملا لجأ ةوسكلا وأ ةقفنلا ضبق وأ ؤفكلا ريغ جوزلا نمير هملا لولا ضبق ,ق اذإ يأ :رهملا ضبقو

 ؛ال يناثلا هحولا يفو «ةلالد ءاضرلا دجو لوألا هجولا يف نأل ؛اضر نوكي ال تكس اذإو «ضارتعالا قح طاقسإل

 ان نوكي اف اترا ارا سو تلد نمل ادعو اه ابيع ىلع ديو قطف أضر رع تنركسلا نأل
 فطع عفرلاب :ءاضر هوحن (صلختسم) .دلولا عيضي الكل «ضارتعالا قح مهل نوكي ال تدلو اذإف ءهنم دلت مل

 (ع) .زيهجتلا ضبقك رهملا ىلع افطع رجلاب زوجيو «جوزلا نم ةيدهلا لوبقك ضبقلا ىلع



 ةءافكلا يف لصف oY حاكنلا باتك

 ءامالسإو ةيرحو افك برعلاو ءافكأ شیرقف ءابسن ٌربتعت ةءافكلاو «توكسلا هل

 (ط) .دلت مل ام لاط نإو ءاضر حاكنلاب ملعلا دعب يلولا توكس نوكي ال يأ :توكسلا ال

 يومحلا ديسلا مظن دقو بسنلا ةهج نم يأ [(ع) .باسنألاب نورخافتم سانلا نأل] :ابسن ربتعت ةءافكلاو
 :لاقف نيتيب يف اهرابتعا

 طبض دق عيدب تيب امه تس يف نوكت حاكنلا يف ةءافكلا نإ

 طقف لام  ةنايدو ةيرح ةفرح كلذك مالسإو بسن

 ةمالسلاو ةيرحلاو نيدلا يف ربتعت :لوق يقو ءالصأ ةءافك ال :لوق قو نيدلا يف الإ ربتعت ال :لوق يف كلام لاقو
 هحو يو ءاضيأ بسنلا يف :دمحأ نعو ءطقف مالسإلا يف ةربتعم يه :دمحأو يعفاشلا دنعو «بويعلا نع

 (حتف) 4/١ ۲١[ :قئاقحلا زمر] .بويعلا نع ةمالسلاو لاملا يف ريتعت :ةيعفاشلل

 ج شر ع ةلوقل ي هكا برا ضب اك وا رك اك ا قلا ندب يآ :ءافكأ شرق

 "لحرب لحر ضعبل ءافكأ مهضعب يلاوملاو «ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلاو «نطبب نطب ضعبل ءافكأ

 مهعمج نم برعلاو «فانم دبع نب مشاه دلو نم ناك نم يمشاهلاو ءرضن دالوأ نم ناك نم شيرقلا نأ ملعاو
 َنيِرِفاَكْلا ناو :ىلاعت هللا لاق «ىلوم رصانلاو «برعلا اورصن مهنأل ؛يلاوم يمسو «مهاوس يلاوملاو ءرضنلا قوف بأ

 ةع هنإف ءاوناك نطب يأ نم شيرقلا نيب لضافتلا ربتعي ال يأ ."نطبب نطب" :اتفع هلوق مث ٠0:دمح) جهل ىَلَْم ال
 ناكو «باطخلا نب رمع نم هتنبا جوز بلاط يبأ نب يلعو ءايومأ هدد نامثع ناكو هو نامثع نم هتنبا جوز

 ا لع ر وطب ر لضرب راع ل هذا و اک نك ءايردغ رک
 «ةلهاب ونب الإ ضعب ىلع برعلا لئابق ضعب لضفل ةربع ال يأ «ةليبقب ةليبق ضعبل ءافكأ مهضعب برعلا كلذكو
 :تلق ؟ركذلاب اشيرق درفأو هيلع هفطغ شکف برع اضيأ شرف :تلق نإف :يئيعلا لاق .ةساسخلاب نوفورعم مهفإف

 لضفأ :"طوسبملا" يفو «شيرقل ءافكأب اوسيل برعلا رئاس نأ الإ رخآ سنج هنأكف ءركذلاب هدرفأ شيرق ةليضفل

 ءاشيرق برعلا نمو «برعلا سانلا نم راتحا هللا نإ" :الكلع هنع يور امل ؛برعلا مث «شيرق مث «مشاه ونب ابسن سانلا

 ٍِ  (صلختسم) 4/١ ٠١[ :قئاقحلا زمر] .مشاه نب نم نراتحاو مشاه نب مهنم راتحاو

 ىلع فاع تسلا ةيرخو عملو ا ونكي اوسلو ضعبا مهضعي شيرت ريغ مهلك :ءافكأ برعلاو
 ؛مجعلا قح يف اذهو مالسإلا ثيح نم يأ :امالسإو (ع) .ةيرحلا ثيح نم اضيأ ةءافكلا ربتعت يأ ابسن :هلوق

 وأ ادبع ناك نمف مالسإلاو ةيرحلا يف ربتعت ةءافكلا يأ :امالسإو ةيرحو (ع) .بسنلا نود اممب نورختفي مهنأل

 رثأ قرلا نأل ؛نيرح نيوبأ تاذل وفك نوكي ال ارح هوبأ ناك نم اذكو «ةيلصألا ةرحلل اوفك نوكي ال ًاقتعم
 (صلختسم) .هاوبأ ملسأ نمل اوفك نوكي ال هسفنب ملسأ نم اذكو «ةءافكلا مكح يف ربتعيف «لذلا نعم هيفو «رفكلا



 ةءافكلا يف لصف مه حاكنلا باتك
 0: لا 2 5
 .... يلوللف اهلثم رهم نع تصقن ولو «ةفرحو الامو ةنايدو ,ءابالاك امهيف ناوبأو

 اهيلول زوج يأ تصقنو اوفك ةأرما تحكن ول يأ

 ءدجلا همامتو بألا ىلإ فيرعتلا يف بسنلا لصأ نأل ؛حيحصلا وهو ةياورلا رهاظ اذه :ءابآلاك امهيف ناوبأو

 نعو ءامهيف ناوبأ هل نمل اوفك نوكي ال ةيرحلاو مالسإلا يف دحاو بأ هل نمف «كلذ نم رثكأ طرتشي الف

 بيعب سيل هنأ ىلع مهقافتا كلذ ىلع لديو ءابيع دحلا رفك دعي ال عضوم يف يأ ءأؤفك نوكي هنأ :فسوي يبأ
 ؛بسنلاب ال ةيرحلاو مالسإلاب يلاوملا نيب اميف رحافتلا نأ اذه يف لصألاو ءكلذب نوريعي ال مهنأل ؛برعلا يف

 باسنألاب ةباحصلا ترختفا نيح ناملس راشأ كلذ ىلإو «نيدلاب لب هب نورختفي الو مهياسنأ اوعيض منأل

 (حتفو صلختسم) .مالسإلا يبأ :لاقف هيلإ رمألا ىهتناو
 اضيأ بصنلاب] :ةنايدو (ط) .ءابآ هل نمك ًاوفك نوكي امهيف ناوبأ هل نم يأ «مالسإلاو ةيرحلا ف يأ :امهيف

 ىح «رحافملا ىلعأ نم هنأل ؛نيخيشلا دنع [(ع) .ىوقتلا ثيح نم اضيأ ةدافكلا رت يأ "ابسن" ىلع فطع

 لحرك شحفي نأ الإ ربتعت ال :دمحم لاقو ءدرلا قح ءايلوألل ناك اقساف تحكن ول نيخلاصلا تاني نم ةأرما نأ

 نإ :فسوي يبأ نعو ءاهل اوفك نوكي ال هنإف نايبصلا هب بعليو ناركس جرخي وأ هنم رخسيو قاوسألا يف عفصي

 (حتف «ئيع) .دمحم لوق نم بيرق وهو ؤفك وهف ارتتسم ناك نإو ,ءفك ريغف قسفلاب انلعم ناك
 ضوع هنألف ؛رهملا امأ ةقفنلاو رهملل اكلام نوكي نأ وهو [(ع) اشیا لاملا ثيح نم ةءافكلا ربتعت يأ ] :ةلامو

 هماودو جاودزالا ماوق نألف «ةقفنلا امأو «هليجعت اوفراعت ام ردق لجعملا رهملا دارملاو ؛هميلست نم دب الف ءاهعضب

 اوفك نوكي ال امهدحأ نع وأ امهنع زجاعلا نأ يح ءةياورلا رهاظ يف ربتعملا وهو بسكلا قيرطب ةقفنلا دارملاو ءام

 ةأرما نأ يح نيفرطلا دنع ربتعت غلا يف ةءافكلاو ءرهملا نود ةقفنلا ىلع ةردقلا ربتعا هنأ :فسوي يبا نعو ءاحل

 ا اغا ىلع ارداق ناك نإ :فسري وبأ لاقو:ءاغدقع درب ةقفتلاو للا ىلع ردقي نم تخؤزت ول اهراسيا ةف

 (حتف) .ربتعي ال نغلا يف ةاواسملا نأ حصألاو وفك نوكي هنإف اموي اهيلع هقفني ام بستكيو اه لجعي

 ىمستو ءاهيلإ فرحني هنأل ؛امب تيمس [(ع) .عانصلا يهو ةفرحلا ثيح نم اضيأ ةءافكلا ربتعت يأ ] :ةفرحو
 ةقيقح ال براقتلا ةفرحلا يف ربتعملا نأل ؛ناؤفك راطعلاو زازبلاف ءةعنصلا نم معأ اأ رهاظلاو ءًاضيأ ةعنص

 ربتعت ال :فسوي وبأ لاقو «راجنلاو دادحلاو طايخلا اذكو امه اوفك نوكي ال فافخلاو «ىوتفلا هيلعو ةاواسملا

 :امهو ءاهنع لوحتلا هنكمي هنأ اهرابتعا مدع هجوو «غابدلاو كئاحلاو ماجحلاك شحفت نأ الإ فرحلا يف ةءافكلا

 (حتف) .اهراع ىقبي اهكرت نكمأ نإو اهتءاندب نوريعتيو اهفرشب نورحافتي سانلا نأ
 وهو "يلولل" :هلوقو ءاوفع نوكي اريسي ناك ول امأ «هلثم يف سانلا نياغتي ال ًاناصقن يأ :اهلثم رهم نع تصقن

 يلولل زوجي يأ «راتخملا وهو «هريغو مرحلا نيب قرف الو «ةهيفس تناك ول يضاقلا الو براقألا نم هريغ ال ةبصعلا
 لبق نم تسيل األ ؛اقالط نوكي ال ةقرفلا هذهو ءاهلثم رهم مامتإ مزتلي مل نإ يضاقلا دنع امهنيب قرفي نأ

 = «يلولا قح ةماقإ هتدئاف :تلق ؟هطقست األ ؛مامتإلا اذه يف ةدئاف ال :تلق نإف .مزتلا نإ اهرهم متي وأ ءجوزلا
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 و ی ا ا ا
 امهيلع حاكنلا يأ < ريغصلا دلو يأ اهلثم رهم يأ جوزلا يأ

 5 كز م

 E هسفن نم هتلکوم جوزي نأ ليكوللو ءهسفن نم ِهّمع تنب جّوزي نأ معلا نب 1

Eزوجي يأ  

 "نأ الإ" نعم "وأ" فرح نوكت نأ زوجيو هللا قحل ةماقإ ةرشع اه متي مهارد ةرشع نم لقأ ناك اذإ امك =

 ةرشعلا ىلع دئازلا نأل ؛ضارتعالا قح يلولل سيل :امهدنعو «رهملا جوزلا متي نأ الإ قرفي نأ يلولل :ريدقتلاو

 نوريعتيو رهملا ءالغب نورختفي ءايلوألا نأ :ةفينح يبألو «ءاربإلا يف امك هقح طقسأ نم ىلع ضارتعا الو اهقح
 حاكنلا زوجي ال ادمحم نإ :ليق نإف ءهب نورختفي لب «هيف راعي ال ذإ ؛ءاربإلاب نوريعتي الو ةءافكلا هبشأف هناصقنب

 نودب حاكنلا زاوج يف امهبهذم ىلإ هعوجر يور دق :انلق ؟ةلأسملا هذه يف فالخلا هل روصتي فيكف يلولا نودب

 (حتف) .هعوحر ىلع ةقداص ةداهش ةلأسملا هذهو «ىلولا

 (ط) .رايتخا ءوس هنم فرعي مل يذلا اهيا تألا :جوز ولو (ع«ط) .يضاقلا دنع ءاش نإ امهنيب :قرفي نأ

 عر .ادبع هتنبا جوزو ةمأ هنبا جوز نأب :ٌوفك ريغ

 اقسف وأ ةناج كلذ العف ول ىح ءدجلا كلذكو ةعفنملا هدلول راتخي يأرلا لماك بألا نأل ؛ةفينح يبأ دنع :حص

 ءالصأ امهدنع دقعلا زوجي ال :ليق مث «ةثالثلا تلاق هبو «لاومألا باب يف امهقح صيقنت زوحي ال :الاقو ءزوحي ال

 زوجي ال ناركس بألا ناك ول اذكو ءاعامجإ زوجي ريسيلا نبغلاب ناك ولو «ةدايزلاو طحلا لطبيو زوجي :ليقو

 فلأب ريغصلا هنبا جوز وأ «فلأ اهلثم رهمو مهارد ةرشعب ةريغصلا هتنبا جوز اذإ ام شحافلا نبغلاو ءاعامجإ

 نإف «حاكنلا يف هيف سانلا نباغتي رهملا فصن نود امو ٠١5/١[ :قئاقحلا زمر] .مهارد ةرشع اهلثم رهمو مهارد
 ىرخأ دصاقم حاكنلا يف :انلق ؟هيف ناصقنلاو ةدايزلا بألل زاج فيكف رهاظ ررض رهملا يف شحافلا نبغلا :ليق

 (صلختسم) .هاوس دوصقملا لينل ابلط رهملا يف نباغت امنإ بألا لعلف ءرهملا ىوس

 [؟١/5١ :قئاقحلا زمر] .شحاف نيغب وأ وفك ريغ ريغصلا لفطلا جيورت يأ :كلذ زج ملو

 (ع) .ةمألا ديسو ةهوتعم نبا امهلثمو «هنع ررضلل اعفد اقافتا ءايلوألا نم :دجلاو بألا ريغل

 [؟١/5١ :قئاقحلا زمر] .اهريغو حاكنلاب ةلاكولا نايب يف :لصف

 ءاودهشاف اهتجورت وأ يسفن نم ةنالف تحوز :لوقي نأ هتروصو «هل ةيالولا تناك اذإ :هسفن نم همع تدب

 اكلمم نوكي ال دحاولا نأل ؛زوجي ال :رفزو يعفاشلا لاقو ءنيرطشلا نعم نمضت دق هنأل ؛لوبقلا ىلإ جاتحي الو
 = :لوقي نأ هتروصو "لإ جوزي نأ ليكولل" :هلوقو «نييناحلا نم ًاريفس حلصف ريفسو ربعم هنأ :انلو كلمت
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 دقعلا ر طش فق الو ءيلوضفلا حاكنك فاوقوم كلا نذإ الب ةمألاو دبعلا حاكنو
 باجيإلا وهو هفصن يأ ناك وأ اريج ولو
 AE UGS OE ا ل ا ا ل ع «بئاغ حكان لوبق ىلع

 الطاب عقي لب سلحا نع

 نأ ةأرملا هتلكو يذلا ليكولا نم دارملاو ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .يسفن نم ةنالف تحوز يأ اودهشا =

 ءةركنلا يف لدي ال ةفرعملا نأل ؛اهجوزتي نأ هل زجي مل لحر نم اهجوزي نأ هتلكو ول يح هسفن نم اهحوزي

 (صلختسم «نيكسم) .ال اليكو ناك نإو زوحي اهل ايلو ناك نإ يعفاشلا يلوق دحأ ينو ءامهيف زوجي ال :رفز لاقو
 نذإ ريغب ةمألا وأ دبعلا جوزت اذإ يأ :فوقوم (ط) .ةضعبملاو ةربدملاو ةاعستسملاو ةبتاكملا اهلثمو دلو مأ ولو :ةمألاو

 ءدلولا مأو ربدملاو بتاكملا حاكن اذكو «لطب ىلوملا هدر نإو زاح ىلوملا هزاجأ نإ «فوقوم امهحاكنف امهالوم

 :كتلع هلوقل ؛ةمألاو دبعلا حاكن حصي ال "عمجمل" بحاص لاقو «ىلوملا نذإ ريغب دبعلا حاكن حصي :كلام لاق

 زاوح مدع نأل :نسحأ فنصملا ةرابعو «يذمرتلاو دواد وبأ هاور "رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع امل"

 (صلختسم) ٠١5/١[ :قئاقحلا زمر] .زاح دقف يضر اذإف «ىلوملا قحل ءالؤه حاكن
 وضفلا" [(ع) .يلوضفلا حاكن فقو افقو فوقوم :هريدقت فوذحم ردصمل ةفص] :يلوضفلا حاكنك

 عمجلا بلغ دقو «ةقلطملا ةدايزلا نعم. لضف عمج لوضفلا ىلإ بوسنم «هينعي ال ام. لغتشي نم :ةغللا يف ءءافلا

 اذإ هنإف ءيلوضفلا حاكن فقوتي امك هانعمو «لوسر الو ليكوب سيل نم :ءاهقفلا فرع يقو «هيف ريح ال ام ىلع

 ةنيدملا لهأو كلام لوق وهو «لطب الإو «زاج هزاحأ نإف ءافوقوم دقعني امنذإ ريغب ةأرما وأ هنذإ ريغب الجر جوز
 .موزل ريغ نم هذوفن ىلع لدي اذهو ءاقالط ةقرفتلا لعح اكلام نأ ريغ «يعخنلاو بيسملا نبا ديعسو نسحلاو

 - كلملا وهو - مكحلا تابثإ ىلع ردقي ال رشابملا نأل ؛ةيالولا مدعل ؛لطاب يلوضفلا حاكن :يعفاشلا لاقو

 تزحأ دق :تلاقف ءاهيلإ اهنذإ ريغب اهوبأ اهجوز ىلا ةأرملا رمأ لعح اتل هنأ يور ام :انلو «ةدئافلا مدعل ؛وغليف

 نم ردص دقعلا نألو ؛اهمأ اهتجوز ةأرما حاكن زاحأو ؟ءيش رمألا نم ءاسنلل له ملعأل تدرأ امنإ يبأ عنص ام

 ىحارتي دقو «هزاحأ ةحلصملا ىأر نإ ىبح «هداقعناب لوقلا بجوف هداقعنا يف ررض الو هلحم ىلإ افاضم هلهأ

 لاق هبو «هنع ررضلل اعفد همكح فقوتيو «نيدقاعتملا مالكل انوص متيف رايخلا طرشب عيبلاك هنع دقعلا مكح

 (حتفو ئيع) .ةياور يف دمحأ
 دقعني ال لطاب اذهف ءامهرمأ ريغب نابئاغ امهو «نالف نم ةنالف تحوز يأ اودهشا :لوقي نأ هتروص :بئاغ حكان

 لاقو «نيفرطلا دنع اذهو «سلجلا ءارو ام ىلع فقوتي ال وهو «دقعلا رطش هنأل ؛سلحجملا يف امهدحأ لبقي نأ الإ

 حلصي دحاولا نأ هيف لصألاو «نيبناحلا نم ادقاع حلصي دحاولا نأل ؛امهتزاجإ ىلع ًافوقوم دقعني :فسوي وبأ

 بناج نم اليصأ وأ ءامهفونج وأ اممتوم دعب رخآلا هنبا تنبب هنبا نبا جوزي دحجلاك نييناحللا نم ايلو وأ نييناحللا نم ًاليكو
 - تلكو ول امك بناح نم ًاليصأو بناج نم ًاليكو وأ ؛ةريغصلا همع تنب جوزتي معلا نباك بناح نم ايلوو
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 مس
 .ةمأب ال نيتأرماب ٌفلاخم ةأرما حاكنب رومأملاو

 ةنيعم ريغ

 هلكو نم ريبكلا همع تنب جوزتي معلا نباك بناج نم اليكو بناج نم أيلو وأ «هسفن نم اهجوزي نأ الجر =
 لطب امهدحأ نم وأ نيبناجلا نم ايلوضف دحاولا ناك ولو «ةثالثلا انباحصأ قافتاب زوحت روصلا هذهو «حاكنلاب

 اذإ الإ يعفاشلا دنع اذكو ًالصأ دحاولا ةرابعب حاكنلا زوجي ال :رفز دنعو يناثلا دنع فقوتيو «نيفرطلا دنع

 زمر] .اهجوزي ىح هتحرد يف دحأ دحوي ال هنأل ؛هنبا تنب نم هنبا نبا جوزي هنإف «دحلا لثم ةرورض هيف ناك
 «نيفرطلا ىلوتي نأ حصي هنأل ؛فقوتيف فسوي يبأ دنع مات دقع يلوضفلا حاكن نأ :لصاحلاو 7/١ ٠١[ :قئاقحلا

 (حتف) .لطبيف رطش حاكنلا اذه :دمحمو ةفينح يبأ دنعو

 ةدحاو حاكن لكؤملا مزلي مل دحاو دقع يف نيتأرما هحوزف ةأرما هجوزي نأ الحر رمأ نم يأ :ةمأب ال نيتأرماب
 هجو الو «ةلاهجلا ققحتف «ةنيعم ريغ امهادحإ ذيفنت ىلإ الو «ةفلاخملل اعم امهحاكن ذيفنت يق هحو ال هنأل ؛امهنم

 نأ الإ زوجي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع زاح هريغل ةمأ هجوز نإو «قيرفتلا نيعتف ةيولوألا مدعل ؛اضيأ نييعتلا ىلإ
 ىلإ فرصني قلطملا :امهدنعو «ةلاكولا باب يف هدنع ربتعم ظفللا قالطإ نأ لصألاو «ىفي هبو ءاؤفك هحوزي

 فالخلا اذه ىلعو «ةمهتلا نكمتل ؛اعامجإ زوجي ال هسفن ةمأ هجوز ول هنأل ؛"ريغلا ةمأ"ب انديقو «داتعملا لماكلا

 اندلع يدع ور ا وکلا هتمأ کوز الو تر و ارل وأ ءاقتو وأ يدل ةعوطقم وأ اع ةه اذإ

 (صلختسم «ئيع) .ةمهتلا مدعل ؛قافتالاب زاح ةريبكلا هتحأ هجوز ولو ءامهل

 (ط) .هدلو مأ وأ هتبتاكم ولو هريغ ةمأب هايإ هجيوزتب رمألل افلاخم نوكي ال يأ :ةمأب ال



 رهملا باب مهم حاكنلا باتك

 رهملا باب
 ن 9 06 هماكحأ ايب ل أ

 RE ا ا نإف مهارذ ةرشع هلقأو .ةركذ الب حاكنلا حص
 هيفن عمو رهم ركذ الب يأ

 نكر نايب نم غرف امل [(حتف) .هل امكح ناكف دقعلاب بجي لثملا رهم نإف حاكنلا مكح وهو] :رهملا باب

 ةأرملا هقحتست امل مسا وهو رهملا وهو همكح نايب يف عرش ةءافكلاك طرشلا ىعم يف وه امو هطرشو حاكنلا

 ةنسلا يف ءاحو «ءابلاو ةقدصلاو ةضيرفلاو رجألاو ةلحنلاو قادصلا :هل لاقيو «ةوهشب ءطولا وأ حاكنلا دقعل

 (حتف) .ءاغتبالاب ىلاعت هللا هام” دقو ءرقعلاو ةقيلعلاب هتيمست

 دلاوتلا هنم دوصقملاو «ةغل جاودزاو مامضنا دقع حاكنلا نأل ؛رهم هيف مسي مل نإو حاكنلا حصي يأ دا الب

 ىلإ جاتمي ال نكل لحما فرشل ةبانإ ًاعرش بحاو رهملا مث رهملا ركذ هيف طرتشي الو «نيجوزلاب متيف «لاملا نود

CSع  aضعب لاقو «عيبلاب ارابتعا يفنلا عم حصي ال :كلام لاقو  

 ؛انركذ ام :انلو «ةبوهوملاك ريصت اهنأل ؛حاكنلا حصي ال لابقتسالا يف الو لاحلا يف رهم الب اهجوزت نإ :ةيعفاشلا

 (حتف «صلختسم) .عيبلا فالخب رهملا كرت طرشب اذكف ؛ةدسافلا طورشلاب لطبي ال حاكنلا نألو

 ريغو ةبورضم نيب الو نيعلاو نيدلا نيب قرف الو ءاطاريق رشع ةعبرأ مهرد لك ليقاثم ةعبس نزو :مهارد ةرشع

 رهملا ردق ةمئألا نم دحاو لكو «ةقرسلا باصن فالخب «لقأ هتميق ناك نإو ءأربت ةرشع نزو زوجي ىح ةبورضم
 «مهارد ةسم هلقأ :ةمربش نبا لاقو «مهارد ةثالث وأ رانيد عبرب ردقم :كلام لاقف «هدنع ةقرسلا باصن وه ام

 لكو يغرد توست هلقأ :ريبج نب ديعس لاقو ءامهرد نورشع عو شد تو فأ :يعخنلا ميهاربإ لاقو

 ثيدحل ؛ًارهم نوكي نأ زاح انمث نوكي نأ زاج ام :دمحأو يعفاشلا لاقو «هدنع ةقرسلا باصنب هردق مهنم دحاو

 الو «دواد وبأ هاور ,"لحتسا دقف ارمت وأ اقيوس هيفك ألم ةأرما قادص ىف ىطعأ نم" :لاق ةع هنأ هذ رباح

 نم ةاون ةنز رهمأ فوع نب نمحرلا دبع نأ يور الو «يذمرتلا هاور لع هزاجأف نيلعنب تحوزت ةأرما نأ يور
 .يبطق رادلا هاور "مهارد ةرشع نم لقأ رهم ال" :هقف رباح ثيدح يف يور ام :انلو «بهذ

 نم هاور ىليهسلاو ءقرط نم هاور يقهيبلا نكلو «نيثدحملا دنع نافيعض امهو ةاطرأ نب جاجحو ديبع نبا رشبم هيفو

 لقأ" :لاق هنأ مذ يلع نع "بذهملا" حرش يف يوونلا هركذ «هب جتحيو انسح ريصي قرط نم يور اذإ فيعضلاو «قرط
 لومحم يذمرتلا ثيدحو «خوسنم وهو ةعتملا يف ناك دواد بأ ثيدحو يقهيبلا هركذ «"مهارد ةرشع ةأرملا هب لحتست ام

 وهو «مهارد ةثالث دمحأ دنعو «رثكألا دنع مهارد ةسمخ ةعامجلا هاور يذلا نمحرلا دبع ثيدح يف ةاونلاو ,لجعملا ىلع

 اهقح رهملا نإ :يعفاشلا لاق ًاضيأو ۲١۷/١[ :قئاقحلا زمر] .سلفلا زاوج ىلع هب جتحي فيكف نيرانيد ىلع ديزي
 ردقم هنإ :انلق امنإو «ةقرسلا باصن وهو عرشلا يف ظح هل ام. ردقيف ابوحو عرشلا قح هنأ :انلو ءاهيلإ ريدقتلا نوكيف

 (صلختسم «حتف «نيكسم) (0.:بازحألا) هجا ور يف هيلع انْضَرْفاَماَنْمِلَع دق :ىلاعت هلوقل ؛اعرش



 رهملا باب موه حاكنلا باتك

 نإو تمت ل ا لق ةا «ةولخلا و أ توما وأ . ءطولاب ةرشع اهلف افود وأ
 ةحيحصلا ةولخلا وأ 0 توم يأ امكح ولو مهارد ةأرملا ة

 طولا لبق اهقلط نإ ةعتملاو ءاهنع تام وأ لو نإ اهم دهم اهل هاف وأ هت
 ةأرملا جوزلا يأ نكح ولو ءاسنل ةأرملل يأ

 يمس هنألف ؛ةيمستلا يف امأ ءامهدحأ توم يأ :توملا وأ ءطولاب .الثم ةينامثك ةرشعلا نود يمس يأ :اهود وأ

 ارهم امهنوك يف ةرشعلا نألف ؛ةرشعلا نودام يف امأو «توم اب حاكنلا يهتنيو لوحدلاب دكأتيف اھ حلصي ام

 ءارهم حلصي ال ام يمس هنأل ؛لثملا رهم اهل :رفز لاقو «قالطلاك هلك ركذك أزجتي ال ام ضعب ركذو ءأزجتت ال

 (نيع) ٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .يمس ام بجي :ةثالثلا دنعو مسي مل نأك راصف

 :ىلاعت هلوقل ؛ةرشعلا قوف ام. ارهم يمس ام لك فصنتي كلاذكو «مهارد ةسمح بحيف «ةرشعلا يأ :فصنتت

 الب فصنلا بجي ةرشعلا يفو «ةرشع نم لقأ يمس اذإ ةعتملا بحت :رفز لاقو (۲۳۷:ةرقبلا) كْمّتْضَرَف ام ُْفضِنْفط

 ٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .دعب اميف هركذ هنأل ؛اندنع ءطولاك امنأ عم ةولخلا ركذي ملو «فالح

 (ط) .اهل رهم ال نأ ىلع جوزت نأب :هافن (ط) .اهنع تكس وأ ةحيحص ةيمست رهملا :همسي م
 امنإو «ءيش دقعلا سفنب بحي ال :يعفاشلا لاقو «يه تتام اذإ اذكو «لوحد الب ةأرملا نع يأ :اهنع تام وأ

 باجيإ نأ :انلو ءاهتنا هطاقسإ امل نأ امك ءادتبا هيفن اهلف اهقح رهملا نأل «مهضعب دنع توملابو «لوحدلاب بحي

 اضيأ :انلو «يفنلا نود ءاربإلا كلمتف ءاهتنا اه اقح ريصي امنإو «هيفن نم يه نكمتت الف ءادتبا عرشلا قح رهملا

 نكي ملو اقادص اهل ضرفي ملو ءاهنع تام مث «ةأرما جوزت لحر نع لئس هنأ :ه#و دوعسم نبا نع ةمقلع ىور ام
 يعجشألا نانس نب لقعم حارحلا وبأ ماقف «"ةدعلا اهيلعو ثاريملا امو ءاهئاسن قادص لثم اه ىرأ" :لاقف ءاه لحد

 «يذمرتلاو دواد وبأ هاور «"تيضق ام لثك. ةيعجشألا قشاو تنب عورب جيوزت يف ىضق" ك يبلا نأ دهشف

 (صلختسم) ١٠١8/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحص نسح ثيدح :لاقو

 ثيللاو كلام لاقو ءاندنع ةبحاو ةعتملا هذهو «ةعتملا او يأ "اهلثم رهم اهلف" :هلوق ىلع فطع عفرلاب :ةعتملاو

 رمألاو رهوعتم وا :ىلاعت هلوق انلو «(593:ةرقبل) 4؟َنيِنِسْحُمْلا ىَلَع ًاقحإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةبحتسم :ىليل يبأ نباو

 لاح ةعتملا يف ربتعيو دلم سابع نباو ةشئاع نع يورم وهو «ءايشأ ةثالث ةعتملا يأ "عرد يهو" :هلوقو «بوحولل
 هاكح ءامهلاجب ربتعي :ليقو «حيحصلا وه :ةيادملا بحاص لاقو «جوزلا لاح :ليقو «يحركلا لوق وهو «ةحوزلا

 ىلع دازت ال يه مث «ةالصلا هيف زوجت ام ندأ :دمحأ نعو «مكاحلا هردقي ام يه :ةثالثلا دنعو «"عئادبلا" بحاص

 ءاليإلاو قالطلاك جوزلا ةهج نم ةقرفلا تلصح اذإ الإ بحت الو «مهارد ةسمح نع صقنت الو لثملا رهم فصن

 «عاضرلاو «ةوهشب جوزلا نبا اهليبقتو ؛مالسإلا نع اهئابإو اتدرك بحت الف ةأرملا ةهج نم ةقرفلا تناك نإو ءاهريغو

 |؟١/5١ :قئاقحلا زمر] .ةءافكلا مدعو «قتعلا رايخو غولبلا رايخو
 (ط) .ةوهشب اهمأ وأ اهتنبا ليبقت وأ هنم ءابإ وأ ةنع وأ ّبح وأ ناعل وأ ءاليإب اهقراف وأ ةولخلا لبقو :ءطولا لبق



 رهملا باب مب, حاكنلا باتك

 ءاهطح حصو قصتي ال ديز وأ دقعلا دعب ضرف امو ءةفحلمو ٌرامحو رد يهو
 دقعلا دنع يمسملا رهملا ىلع ةعنقم صيمق  ةعتملا يأ

 ا OREN ءطولاك ضرف 7 مارحإو ا ا ةولخلاو
 موص الب يأ سافنو ءطولا نع عنام امهدحأب

 [؟ ١5/١ :قئاقحلا زمر] .اهمدق ىلإ افرق نم هب فحتلت ام يهو ميلا رسكب :ةفحلمو
 وأ ًارهم اه مسي ملو اهحوزت نإ يأ :فصنتي ال (ط) .هنع تكس وأ هافن ءاوس رهملا نع يلاخلا :دقعلا دعب

 الو ءدقعلا دعب ضورفملا فصنتي ال اه لوخدلا لبق اهقلط مث كلذ دعب ديز مث ىمسم رهم ىلع اهجوزت وأ هافن
 وبأ ناكو ءدئازلا طقسيو «يناثلا يف دقعلا دنع ىمسملا فصنو لوألا يف ةعتملا بحب لب «ىمسملا ىلع ديز يذلا

 مدعلا هدئازلا نود ضورفملا يف يعفاشلا لوق وهو «هدعب دئازلاو دقعلا دعب ضورفملا فصنتي :لوقي الوأ فسوي

 هل او دقعنا حاكنلا اذه نأل ؛امهوقك ا فس وي يأ نعو «دمحأو كلام لاق هبو «هدنع ةدايزلا ةحص

 ؛ًارهم احيحصت نكمي ال ةدايزلا نأل ؛ةدايزلا همزلي ام :رفز لاقو «هل انييعت عقو ام اذكف فصنتي ال وهو «لثلا
 ةفض ىلإ نارسخلا ةفص نم دقعلا ناريغي امهنأ :انلو ءاكيش لباقي ال ةدايزلاف «عضبلا ةلباقم يف راص ىمسملا نأل

 (ييع «صلحختسم) .كلذ امهلف «حبرلا
 فنصملا ركذي ملو ءزاج لكلا طح نإ كلذلو ءاهقح صلاح هنأل ؛اهرهم نم ةأرملا طح يأ :اهطح حصو

 ۲٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدايزلا زوحت ال :يعفاشلاو رفز دنعو ءانمض قبس ام ملع هنأل ؛ةدايزلا زاوح
 (ط) .امهفذإ الب امهيلع ريغلا عالطا نم هيف نانمأي ناكم يف ةحيحصلا :ةولخلاو

 «ناضمرك امهدحأ نم :ضرف موصو (ط) .ةرمع وأ لفن وأ ضرف جحب امهدحأ نم مارحإ الب يأ :مارحإو
 (ط) .هلفنك اهلفنو هضرفك اهضرف موصلاك ةالصلاو «حيحصلا يف روذنملاو ءاضقلاو لفنلا موص عنج الو
 و دنعو ادع ءطرلا كيك CE بوحو يف ةحيحصلا ةولخلا يأ :ءطولاك

 دقو نهوسمت نأ ل نم نهومقلط نإوإ :ىلاعت هلوقل ؛ءطولاب الإ رهملا لامك بجي الو «رهملا فصن بحي
 ىلإ ْمُكُضْعَب ىضفأ دقو هتوذخأت فيك وإ :ىلاعت هلوق انلو ءسيسملا لبق قالط اذهو (ةيآلا) (۲۳۷:ةرقبلا) مضر
 ةولخلاو ءلدبلا لامك هيلع بجيف لدبلا تملس دقو «يلاخلا ناكملا وهو ءاضفلا يف لحد يأ (؟١ :ءاسنلا) ه ٍضْعَب

 قادصلا بحو اهيلإ رظنو ةأرما راخ فشك نم" :8ع لاقو «سيسملا لبق اقالط نوكي الف «سيسملا ماقم ةمئاق

 طرشو «ةولخلاب رهملا بوجو يف ةباحصلا عامجإ يواحطلا ىكحو «يطق رادلا هاور ,"لخدي مل وأ لحد
 .ماعلاب هذحو ءاهعم ماقملا لوط كلام

EEاات وأ ناني معا ازا اري ناك ءاوسدكلا» ايدج نوكرددا وهو بعت اونا ةهلث  
 وأ ءانرق وأ ءاقتر ةأرملا نوكك :يعيبطو ءلقعي ال يذلا ريغصلاو «هيلع ىمغملاو نونحلا ال «لقعي ًايبص وأ اغلاب

 - حصت امنإ مث ءأعرشو اعبط عنام ضيحلاو ءانركذ ام ىلع ضرف جحل مارحإلاك :يعرشو عامحا قيطت ال ةريغص



 رهملا باب ۳۱ حاكنلا باتك

 ...... ةقلطم لكل ةعتملا بحتستو ءاهيف ةدعلا بجتو ًايصخ وأ ًانيتع وأ ًابوبجم ولو
 لحدي مل وأ اه لحد ةأرملا ىلع يأ

 حصت امنإ مث ءاعرشو اعبط عنام ضيحلاو مجمت وأ امهيلع امهريغ عالطا نم نانمأي ناكم يف اناك اذإ ةولخلا =
 قيرطلاو دجسملا يف حصت الو «تيبلاو رادلاك مجمت وأ امهيلع امهريغ عالطا نم نانمأي ناكم يف اناك اذإ ةولخلا

 .رادلا حطس ىلع اذكو «حصت فقسملا ريغ تيبلا يفو «لبجلا يف اذكو «ةميح ريغ نم ةزافملاو مامحلاو مظعألا

 7١١١/1١[ :قئاقحلا زمر]

 ةولخلاب ًالماك بحي رهملا نأ ىيعملاو «هاتيصحو هركذ عطق نم وهو «عطقلا نعم ببجلا نم :ًابوبجم ولو
 فصن هيلع بحي ةولخلا دعب قلطو ابوبحم ناك اذإ :الاقو «مامإلا دنع اذهو ءابوبحب جوزلا ناك ولو ةحيحصلا

 املف ءالصأ بوبجما يف عقوت الو هضرم لاوزب ضيرملا نم عقوتم ءطولا نأل ؛ضيرملا زجع قوف هزجع نأل ؛رهملا
 قح يف ميلستلا ةأرملا ىلع قحتسملا نأ :ةفينح يبألو «ىلوأ بوبجلا ةولخ حصت ال نألف ضيرملا ةولحخ حصي مل

 «لزني هنأ ملع نإ اذه :ليق «قافتالاب رهملا لامك تقحتساو هبسن تبث دلوب تءاح ولو «هب تتأ دقو قحسلا

 ىلع رادي مكحلا نأل ؛"ًايصح وأ انينع وأ" :هلوقو ءنسحأ لوألاو «هنم بسنلا تبثي ال لزني ال هنأ ملع نإو

 يصخلاو نينعلا ةولح يقو «هنس يف ربك وأ هتقلخ يف فعض وأ ضرمل كلذ نوكي دقو ءدجو دقو تالآلا ةمالس

 [؟١/١١ :قئاقحلا زمر] .روتف هتلآ ف يذلا وهو :ًانيّنع وأ (حتفو صلختسمو ئيع) .قافتالاب لماكلا رهملا بحي

 [؟١/١1١ :قئاقحلا زمر] .هاتيصح تعلق يذلا وهو :اًيصخ وأ

 ةحيحص ةولخلا تناك ءاوس ةولخلا دعب قالطلا يف لئاسملا هذه عيمج يف ةدعلا ةأرملا ىلع بحت يأ :ةدعلا بجتو

 قح لاطبإ يف ناقداصتي الف دلولاو عرشلا قح ةدعلا نألو ؛لغشلا مهوتل ؛اطايتحا ةروكذملا عناوملاب ةدساف وأ

 ايعرش عناملا ناك نإ :ليقو «هباجيإ يف طاتحيف لام هنأل ؛ةولخلا تحص اذإ الإ بجي ال ثيح رهملا فالخب «ريغلا

 «ةقيقح ةردقلا مادعنال ؛ةدعلا بحت ال رغصلاو ضرملاك ايقيقح ناك نإو «ةقيقح نكمتلا توبثل ؛ةدعلا بحت

 توبثو «رهملا دكأت يهو :عضاوم يف ءطولا ماقمي ةحيحصلا ةولخلا اوماقأ انباحصأ نأ ملعا مث «ىوتفلاب ىلوأ لوألاو

 تقو ةاعارمو «ةمألا حاكن ةمرحو ءاهاوس عبرأو اهتخأ حاكنو «ةدعلا هذه يف ئيكسلاو «ةقفنلاو «ةدعلاو ءبسدلا

 «ثاريملاو «ةعجرلاو «لوألل اهلحو «تانبلا ةمرحو «ناصحإلا قح يهو :عضاوم يف اهوميقي ملو ءاهقح يف قالطلا
 (صلختسم) ۲٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ةولخلا يف ةدعلا بحت ال :يعفاشلا دنعو

 اهركذ يلا يهو «ةعتملا اه بجتف رهم اه مسي ملو أطوت مل ةقلطم «ةعبرأ تاقلطملا نأ ملعا :ةعتملا بحتستو

 ةقلطمو «اهه ةعتملا بابحتسا يف فلتخا يلا يهو ءرهم امل يمس دقو أطوت مل ةقلطمو «ةضوفملل الإ ءانثتسالاب فنصملا

 ةعتملا بوجو ىلع ليلدلاو «ةعتملا اه بحتسي ناتاهف ءرهم ال يمس دقو تئطو ةقلطمو ءرهم اه مسي ملو تفطو

 اهريغ قح يف بابحتسالا ليلدو «بوحولل رمألاو ءرمألا ةغيصب (573:ةرقبل) «َنهوُحتمَوإَم :ىلاعت هلوق ىلوألل
 = ةعتم رهملا نه يم لا تاقلطمللو يأ 6١ :ةرقبلا) (َنيِقَتمْلا ىلع اقح ٍفوُدَْمْلابٌعاَنَم ٍتاَقلَطُمْلَوط :ىلاعت هلوق



 رهملا باب ۳۲ حاكنلا باتك
 5 فك دم ١ 7 فد ك 20000

 راهمإلل رح جوز ةمدخو راغشلا يف لثملا رهم بجيو «يطولا لبق ةضوفملل الإ

 ابييطت هذهي عربتلا ىوقتلا طورش نم نكل «بحاوب اذه سيلف ءًايقتم ناك نم ىلع ًاقح بابحتسالا قيرطب ًاضيأ =
 ةأرملل :ةبحتسمو «ةضوفملل :ةبحاو :ماسقأ ةعبرأ ىلع ةعتملا :نييعلا لاقو ."حتفلا"و "صلختسملا" يف اذك «نمويولقل

 قالطلاب اهشحوأ هنأل ؛ارهم اهل يمس دقو لوحدلا دعب اهقلط لل :ةنسو ءارهم اه مسي ملو لوحدلا دعب اهقلط يلا
 ةبحتسم الو ةنس الو ةبحاوب تسيل :ةعبارلاو «بحاولا ىلع ًادئاز ايش اهيطعي نأ نسيف عضبلا هيلإ تملس ام دعب
 [؟١/١١ :قئاقحلا زمر] .ةعتملا ماقم اهقح يف ماق رهملا فصن نأل ؛ارهم اه يمس دقو لوحدلا لبق اهقلط لل

 تقلط اذإ يأ :ءطولا (ع) .رهم الب هنم اهجوز نعي اهجوز ىلإ اهسفن تضوف يلا يهو واولا رسكب :ةضوفملل
 (ع) .ةعتملا اه بحت ءطولا لبق ةضوفملا ةأرملا

 نأ ىلع هتحخأ وأ هتنب رحآلا هجوزي نأ ىلع هتخأ وأ هتنب لحرلا جوزي نأ وهو راغشلا حاكن يف يأ ] :راغشلا يف

 [(ط) .امهنم لكل لثملا رهم بجيو نازئاج نادقعلاف ىرخألل اقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكي

 اعفر امهنأك طرشلا اذمب اممنأل ؛هب دقعلا اذه يمسو «لوبلل هيلجر ىدحإ عفر اذإ بلكلا رغش :لاقي حاحصلا يف

 ةدحاو لك عضب نيدقعلا يف نوكي نأ دارملاو «ةيلاخخ يأ ةرغاش ةدلب :مهوق نم ذوحأم وأ «عضبلا ايلخأو رهملا

 لاقو «لثملا رهم امهنم لكل بجيو ءاندنع نازئاج نادقعلاف ءاذه ىوس امهيف رهملا نوكي الو ىرحألل اقادص امهنم

 «"قادص امهنيب سيلو راغشلا نع ىف ك هللا لوسر نأ" ام# رمع نبا نع عفان ثيدحل ؛نادقعلا لطبي :يعفاشلا

 عضبلا فصن لعج هنألو ؛ملسم هاور ؛"مالسإلا يف راغش ال" :ي يبلا نع نك رمع نب هللا دبع نعو ةعامجلا هاور

 .باجيإلا هب لطبيف بابلا اذه يف كارتشا الو ءاحوكنم فصنلاو ارهم

 كرتب الو ريزنخلاو مدلاك لامه سيل ام ةيمستب دسفي ال هنأ ىرت الأ ةدسافلا طورشلاب لطيي ال حاكنلا نأ :انلو

 ىلع رخآ ءيش هيف بحي نأ ريغ نم رهملا ةيمست نع هئالخإ لجأ نم ناك امنإ هيف دراولا يهنلاو «ةيلكلاب ةيمستلا

 فصنلاو ارهم عضبلا فصن هلعحل هحو الو «ةهاركلا ىلع لومحم وه وأ «ةيلهاجلا يف مهتداع هيلع تناك ام

 عم كارتشالا روصتي الف اقاَذص عضبلا ةيحالص مدعل ؛دحاو عضب يف قادصلاو حاكنلا عمتجي م هنأل ؛احوكنم

 نأ ىلع ينبا كتحوز :لاق ول هنأ اوعمجأو ءارهم حلصي ال ام يمس هنأل ؛لثملا رهم بجيف قاقحتسالا مدع

 ءاراغش نوكي الو حاكنلا زاج ىرحألل اقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكي نأ ىلع :لقي ملو «كتنبا نيجوزت

 (حتف «نيع) .اضيأ لثملا رهم بجيو
 دنع اذهو «لام ريغ ىمسملا نأل ؛اهلثم رهم اهلف ةنس اهمدخي هنأ ىلع ةأرما جوزت ول يأ :جوز ةمدخو

 بحت :ةثالثلا تلاقو «ميلستلا نع زجع هنأ الإ لام ىمسملا نأل ؛ةنس ةمدخ ةميق بحت :دمحم لاقو «نيخيشلا

 - اهجوزت اذإ امك كلذب ةضواعملا ققحتل ؛مهدنع ارهم حلصي طرشلاب هنع ضوعلا ذحأ حلصي ام نأل ؛ةمدخلا



 رهملا باب ۳۳ حاكنلا باتك

 هل تبهوو رهملا فلأ تضبق ولو دبع ول هتمدح اهو «نآرقلا لغت

 E ER DEA OSS ضبقت مل نإف ‹فصنلاب اهيلع عجر ءطولا لبق
 ةأرملا يأ جوزلا ةحيحصلا ةولخلا يأ

 اهقحتسي ال رحلا جوزلا ةمدحو لاملاب ءاغتبالا وه امنإ عورشملا نأ :انلو منغلا يعر ىلع وأ رحآ رح ةمدخب =

 ىلوملا مدخي هنأك راصف هالوم نذإب اهمدخي هنأل ؛دبعلا ةمدح فالخب عوضوملا بلق نم هيف امل «حاكنلا دقعب ةأرملا

 (صلختسم «ييع) .راغشلا عم اعجس نوكيل "راهمالل" :لاق امنإو ؛نيعم
 ول عي [(ع) .لام. سيل ميلعتلا نأل ؛نآرقلا ميلعت ىلع جيوزتلا يف اضيأ لثملا رهم بجي يأ ] :نارقلا ميلعتو

 يف امك نآرقلا ميلعت اهل :يعفاشلا لاقو ءاهلثم رهم او حيحص دقعلاف نآرقلا اهملعي هنأ ىلع ةأرما ج وزت

 كعم اع اهكتكلم دق" :#كلع لاقف «معن :لاق ؟"نآرقلا نم ءيش كعم له" :يدعاسلا دعس نبا لهس ثيدح

 امنإو ءاهملعي نأ طرتشي مل اذهلو ءارهم هلعج نآرقلا نأ ىلع ةلالد هيف سيل :انلق «دواد وبأ هاور ,"نارقلا نم

 حلصي ال وهو «همالسإ ىلع ةحلط يبأ جوزتك ناكف نآرقلا لهأ نم كنأ لحأل وأ كعم ام ةكربب هانعم
 ةأرمللف الثم ةنس ةأرملا مدخي نأ ىلع دبع ج وزت ول يأ :ادبع ول (حتفو) ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .عضبلل افادت

 (ع) .رحلا فالخب هتبقر ميلست نم هيف امل لام ةمدخلا نأل ؛هنم ةمدخلا ذحأ

 (ع) .هتضبق يذلا رهملا فلأ جوزلل يأ :هل (ط) .ةأرملا تضبقو فلأ ىلع ةأرما جوزت ول يأ :تضبق ولو

 لبق قالط هنأل [(ع) .مهرد ةئام سمح وهو رهملا وه يذلا فلألا فصنب يأ ] :فصنلاب اهيلع عجر
 لام ةبهك راصف ءاندنع خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو مهاردلاو ءرهملا فصن الإ بجي الف «لوحدلا

 [؟١/١١ :قئاقحلا زمر] .عجري ال :ةئالثلا دنعو «رحآ

 ءاهتبهو لب «فلألا ضبقت ملو لوحدلا لبق اهقلطو فلأ ىلع اهجوزت هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث هذهو :ضبقت مل نإف

 قالطلاب قادصلا فصن نع هتمذ ةءارب وهو «هدوصقم هل لصح هنأل ؛ًاناسحتسا ءيشب اهيلع جوزلا عجري الف

 يه ئربت الف «ءاربإلل هل ملس دق رهملا نأل ؛رفز لاق هبو ءفلألا فصنب اهيلع عجري سايقلا يقو «لوحدلا لبق

 .لوحدلا لبق قالطلاب وه هقحتسي امع

 هل تبهو مث رهملا نم ةئام سمح تضبق ةأرملا يأ "فصنلا تضبق وأ" :هلوقب فنصملا اهركذ ام :ةيناثلا ةلأسملاو

 اهيلع عحري :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيشب رخخآلا ىلع امهدحأ مجري م لوحدلا لبق اهقلط مث «ضوبقملا ريغو ضوبقملا

 ‹لصح دق جوزلا دوصقم نأ :ةفينح يبألو ءلكلاب ضعبلل ارابتعا لكلا تضبق اذإ امك تضبق ام فصنب جوزلا

 .قحتلي :امهدنعو «هدنع حاكنلا يف دقعلا لصأب قحتلي ال طحلاو ءضوع الب هل رهملا فصن ةمالس وهو

 ءاه لوحدلا لبق اهقلط مث هل تبهو مث تضبقف ءالثم بوث وأ ناويحك ضرع ىلع اهجوزت هنأ :ةثلاثلا ةلأسملاو

 نأل ؛رفز لوق وهو «ضرعلا ةميق فصنب جوزلا اهيلع عجري نأ سايقلاو «ءيشب رخآلا ىلع امهدحأ عحري الف

 - هضوع ناكف «نيع اذهو فلألا يف نيد رهملا نأل ؛رهملا نيعب سيل ضرعلا اذهو رهملا فصن نيع در بحاولا
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 لبق رهم ا ضرع ر وأ Ka ام وأ فلألا تبهوو فصنلا ا وأ فلألا

 مهرد ةئام سمح وه رهملا فلأ فصن يأ ۽ ةأرملا

 ی رز ا رد دس كميرا نفل
 ارهم مهرد ةأرملا يأ ةأرملا ىلع يأ جوزلا ام لوحدلا لبق يأ ثالثا روصلا هذه يف

 ا ءامي ماقأ نإ فلأ ىلع وأ ءاهيلع جورتي ال نأ ىلع وأ اهحرخي ال
 ًالثم ةرصبلاب يأ مهرد يأ ىرحأ ةأرماب لا يا

 يلابي الو «هيلإ لصو دقو اهتهج نم ضوبقملا فصن ةمالس قالطلا دنع هقح نأ ناسحتسالا هجوو «هينيع ال =
 (صلختسم) ا

 (ع) .ضوبقملا ريغو ضوبقملا رهملا عيمج نعي :فلألا تبهوو (ط) .رهملا عيمج نم هتأربأو ىمسملا رهملا يأ :فلألا
 (ع) .هل هتبهو مث نيعم ضرع ىلع اهحوزت نإ :ضرع
 (ط) .ناويحلاو بوثلاك دقنلا فالخ وهو ضرعلا فصن تبهو ول اذكو :ضبقلا لبق

 نيع هل ملس هنألف ىلوألا ةلأسملا يف امأ [(عيط) .دوصقملا لوصحلا ةثالثلا لئاسملا باوح] :ءيشب اهيلع عجري مل

 ليلا ننس تاصخ ياللا هح نأ هاف أ انيكك اهرلع تك س هلق ل وعدلا لبق قالظلاب ةف اان

 تبهو مث ةئام سمح تضبق ول ةيناثلا ةلأسملا يف اذكو «دوصقملا ةمالس دنع ببسلا فالتحاب يلابي الو «قالطلاب

 ذإ ؛اضيأ ءيشب اهيلع عحري مل لوحدلا لبق اهقلط مث جوزلا ةمذ يف يقابلا تبهو وأ «هريغو ضوبقملا هلك فلألا

 هل تبهوف ضرعلاك نييعتلاب نيعتي ام ىلع اهجوزت ول ةثلاثلا ةروصلا يف اذكو ءرم امك هقحتسي ام نيع هيلإ لصو
 ضوع الب ضوبقملا فصن ةمالس هقح نأل ؛ءيشب اهيلع عحري مل لوحخدلا لبق اهقلط مث ال وأ هتضبق هلك وأ هفصن

 عحري الف هدوصقم هل ملسف رهملا نيع بوهوملا ناكف نيعتي امن هنأل ؛هيلإ لصو دقو لوحدلا لبق قالطلاب اهتهج نم

 (حتف) .اهدنع بيعتي مل اذإ ام. ديقم ضرعلا ةلأسم يف عوجرلا مدع نأ الإ ءيشب

 اهحرخي ال نأ ىلع فلأ ىلع اهحوزت هنأ نم رم ام اهنم ىلوألا :لئاسم ثالث نم ةيناثلا هذه :جورتي ال نأ ىلع وأ

 اهجوزت هنأ :ةيناثلاو هب عافتنالا لحي امم اهنم مرحم محر يذل وأ اهيبأل وأ اهل ةعفنم هيف ام طرش يأ ةيرقلا هذه نم

 فالح الو فلألا اهلف طرشلاب جوزلا فو نإ نيتلأسملا نيتاه يفف ىرحأ ةأرماب اهيلع جوزتي ال نأ ىلع فلأ ىلع

 يف امي ماقأ نإ طرش ىلع فلأ ىلع اهحوزت هنأ :ةثلاثلاو «هب اهاضر مت دقو ارهم حلص فلألا نأل ؛اهيف انتمئأ نيب

 .اهنم اهجرحأ نإ نيفلأ ىلعو «ةيرقلا هذه
 طرشلاب ءافولا يف فالتحا ةروصلا هذه يفف ءرخآ ريدقت ىلع ًارهمو «ريدقت ىلع ارهم اه يمس هنأ :لصاحلاو
 «فلألا نع صقني الو نيفلألا ىلع دازي ال لثملا رهم اهلف ةرصبلا نم اهجرحأ نإ :ةفينح يبأ دنعف «هب ءافولا مدعو

 نيمولعم نيلدبب نادقع امهنأل ؛اهنم اهجورح دنع نافلألاو ءامب ماقأ نإ فلألا اهلف نازئاج ًاعيمج ناطرشلا :الاقو

 ال لدبلا ليبس ىلع نيلدب عضبلل ركذ هنأل ؛نادساف ناطرشلا :رفز لاقو ءايسراف وأ ايمور بوثلا ةطايخ هبشأف

 - «نيلاحلا يف اهلثم رهم بجي :يعفاشلا دنعو «لثملا رهم اهل نوكيف «دسفيف ًالوهجب نوكيف ؛عامتحالا ليبس ىلع
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 ولو «لثملا رهمف الإو .فلألا اهلف ماقأو هب ىفو نإف ءاهجرخأ نإ نيفلأ ىلعو
 ةثلاثلا ةلأسملا يف ةرصبلاب لئاسم ثالث هذهف ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم

 را وأ سرف ىلعو «لغملا رهم مكح دبعلا اذه ىلع وأ ءايغلا اذه ىلع اهحكن
 ةميق عفرألا

 رطح هيف يناثلاو «هيف رطح ال حيحص لوألا طرشلا :ةفينح يبأ دنعو «نيلاحلا يف حاكنلا دسفي :كلام دنعو =

 طرشلاب في مل نإ :ةلبانحلا تلاقو «فلألاب اهاضر مدعني هتاوف دنعف «عفن هيف ا ام يمس هنأل ؛لثملا رهم بجيف

 طرش لك" :#ء هلوق انلو "جورفلا نم هب متللحتسا ام اوفوت نأ طورشلا قحأ" :## هلوقل ؛حاكنلا خسفي

 قحأ هلعج كع هنأل ؛مهاعدم ىلع ثيدحلا يف ليلد الو ءهطورشلا هذه هيف سيلو «"لطاب وهف هللا باتك يف سيل

 (صلختسم «حتف «ْييع) .هتاوف دنع خسفلا مهل نيأ نمف ءافيإلاب

 (ع) .اهيلع جوزتي مل نأب ةيناثلا يفو ةدلبلا نع اهجرخي مل نأب ىلوألا ةلأسملا يف طرشلاب جوزلا فو يأ :هب فو
 اهحرخأ نأب طرشلاب فوي مل نإو يأ :الإو (ع) .هب اهاضر مت دقو ىمسملا وه هنأل ؛ًاعيمج روصلا يف :فلألا

 هيلع اهل بحاولاف يأ :لثملا رهمف ١/*١١[ :قئاقحلا زمر] .ةرصبلاب امب مقي مل وأ ءاهيلع جوزت وأ «ةدلبلا نم
 (ع) .هب يضر هنأل ؛فلألا نع صقني الو اممب تيضر األ ؛ةثلاثلا ةروصلا يف نيفلأ ىلع دازي ال اهلثم رهم

 (عءط) .كاذ وأ دبعلا اذه قادصلا نوكي نأ ىلع جورتت نأب ةميق سكوألا :دبعلا اذه

 ىلع وأ دبعلا اذه ىلع اهجورت اذإ يأ [(ع) .امكَح لعجي يأ لوهحملا ةغيص ىلع فاكلا ديدشتب] :لثملا رهم مكح

 هب اهئاضر توبثل ؛امهنم عفرألا اهلف امهعفرأ نم عفرأ لثملا رهم ناك نإف ءامَكَح رهملا ناك ةتوافتم امهتميقو كلذ

 نوكي نأ يغبنيف ةيواستم امهتميق تناك نإو «هب جوزلا ءاضر توبثل ؛سكوألا اهلف امهسكوأ نم سكوأ ناك نإو
 اهل :الاقو «ةفينح يأ دنع توافتلا ةروص يف لثملا رهم ميكحتو «تءاش يأ ذحأت ةأرملا رايتحا ىلع امهدحأ رهملا

 «نيقيب تباث لقألا نأل ؛انهه رذعت الو ىمسملا باجيإ رذعتل لثملا رهم ىلإ ريصملا نأ :امهل ءلاح لك ىلع سكوألا
 ؛ندألا نع صقني الو «هتيمست ريغ نم دقعلا سفنب بحي هنأ ليلدب يلصألا بحاولا وه لثملا رهم نأ :ةفينح يبألو

 (صلختسم) ١١7/١[ :قئاقحلا زمر] .هب اهاضر دوجول ؛ىلعألا ىلع ديزي ال اذكو هب جوزلا اضر دوجول
 هسنج ركذ ناويح ىلع جوزت ينعي طقف راح ىلع جوزت وأ طقف سرف ىلع اهجوزت ول يأ :رامح وأ سرف ىلعو

 ىلع اهجوزت هنأ نيعملا سيلو ءطسولا سرفلا ةميق اهيلإ ملسي نأ نيبو ًاطسو ًاسرف ملسي نأ نيب ريخم هنإف هعون نود

 كشلا ىعم راح وأ سرف ىلع اهجوزت ولو «عيونتلل انهه "وأ" ةملك لب «ديدرتلاو كشلا نعم ىلع اذه وأ اذه

 ولو ءامهدنع لقألا بوجوو «هدنع لثملا رهم ميكحت نم ىلوألا ةلأسملا يف باوحلاك هيف باوجلاف ءامهنيب ددرتلاو

 لاقو «ةلاهمللا شحافتل ؛لثملا رهم بجيو «ةيمستلا تلطب ةباد ىلع اهجورت نأب هسنج نيبي لو ناويح ىلع اهجوزت
 حلصي ال عيبلا يف انمث حلصي ال ام هدنع نأل [؟١ 4/١ :قئاقحلا زمر] .اعيمج نيهحولا يف لثملا رهم بجي :يعفاشلا

 = لاملا مازتلا ةلزنمب هانلعجف لام ريغب لام ةضواعم هنأ :انلو :ةضواعم دقع امهنم دحاو لك ذإ ؛حاكنلا يف ىمسم



 رهملا باب ۳٦٦ حاكنلا باتك

 ا 0 £ ك £ دف

 وه اذإف خلا اذه ىلع وأ ريزنح وأ رمح وأ بوث ىلعو ,هتميق وأ طس ولا بجي

 لخلا نم ندلا اهدتكن يأ a نيرفلا وب

 ش6 نيدبعلا رهمأ نإو ؛لثملا رهم بجي رح وه اذإف دبعلا اذه ىلع وأ رمح
 اضيأ ةيمستلا تدسف دبعلا ىلإ راشأو اهحكن وأ

 «يدرلاو ديحلا لمشي سنجلاو «مولعم هطسو الام ىمسملا نوكي نأ انطرشو «ةلاهجلا قلطمم دسفت ال ىح ءادتبا =

 ءهنم ةلاهج رثكأ وه ام ىلإ راصي مث ةلاهجلا لحأل ءيش صقني نأ ةمكحلا نم سيلو «نيبناجلا نم ظح وذ طسولاو

 (ييعو حتف) .ةحماسملا ىلع ئيبم هنأل ؛حاكنلا فالخب ةسكامملا ىلع اينبم هنوكل ؛ةعزانملا ىلإ يضفت عيبلا يف ةلاهجلاو

 (ع) .طسولا ةميق اهاطعأ ءاش نإو امهنم طسولا اهاطعأ ءاش نإ ريخم جوزلا يعي طسولا يأ :هتميق وأ

 ركذي ملو بوثلا ركذ نأب فوصوم ريغ بوث ىلع ةأرما جوزت لحر :اهادحإ :لئاسم عبرأ هذه :بوث ىلعو
 حصت يورم وأ يوره :لاق نأب ًاسنح ىم ولو ءسنجلا ةلاهج هذه نأل ؛لثملا رهم بحي هنإف «هفصو الو هسنج

 «لوبقلا ىلع ةأرملا ربحت ىدأ امهيأو «هتميق عفد نيبو ىمسملا عفد نيب جوزلا ريخيو ءطسولا بجيو «ةيمستلا
 رمخلا لوبق طرش نأل ؛لثملا رهم بحاولاو زئاح حاكنلاف ريزنخ وأ رمح ىلع اهحورت هنأ :ةيناثلا ةلأسملاو

 دسفي عيبلا :انلق «عيبلاك حاكنلا دسفي :كلام لاقو «ةدسافلا طورشلاب دسفي ال حاكنلاو «دساف طرش ريزنخلاو

 بجيو «حاكنلا حصي هنإف رمحو وه اذإف لخلا نم ندلا اذه ىلع اهجوزت هنأ :ةئلاثلا ةلأسملاو «دسافلا طرشلاب

 وأ هتميق بجيف «نآلا هميلست نع زجعو الام ىمس هنأل ؛الخ اهنزو لثم اهل :الاقو «ةفينح يبأ دنع لثملا رهم
 .اهلثم بجيف تايلثملا نم لخلاو «هلثم

 رمح ىلع اهجوزت هنأك راصف «فيرعتلا يف غلبأ اهنأل ؛ةراشإلل ةربعلاف اتعمتجا م ةيمستلاو ةراشإلا نأ :هلو

 حاكنلا حصي ءرح وه اذإف دبعلا اذه ىلع اهجوزت ول هنأ :ةعبارلا ةلأسملاو «لثملا رهم بحيو ةيمستلا وغليف انايع

 الإ ؛ةثلاثلا ةلأسملا يف مدقت ام ليلدلاو ءادبع ناك ول هتميق بحت :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع لثملا رهم بجيو
 عبات فصولاو ءاتاذ هيلإ راشملا يف هدوحوب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج نم ناك اذإ ىمسملا نإ :لوقي ادمحم نأ

 ؛هل عباتب سيلو هيلإ راشملا لثم ىمسملا نأل ؛ىمسملاب دقعلا قلعتي هيلإ راشملا سنج فالح ىمسملا ناك نإو «هل
 لخلاو رمخلاو «عفانملا يف توافتلا ةلقل ؛دحاو سنج رحلاو دبعلا نأل ؛رمخلا يف لثملاو دبعلا يف لثملا رهم بحيو

 (صلختسمو ئيع) .دصاقملا يف توافتلا شحفل ؛ناسنج

 دنع رثكأ وأ مهارد ةرشع ىواس اذإ دبعلا اهرهمف رح امهدحأ اذإف نيدبع ىلع اهجوزت نإ يأ :نيدبعلا رهمأ نإو
 ؛ادبع هنوك ريدقت ىلع ىمسملا رحلا ةميقو دبعلا اهل :فسوي وبأ لاقو «ةرشعلا امه لمكي لقأ ناك نإو «ةفينح يبأ

 وهو اهلثم رهم مامت ىلإ دبعلا امه :دمحم لاقو «هتميق بجتف امهدحأ ميلست نع زجعو نيدبعلا ةمالس عمطأ هنأل

 ماتو دبعلا بحي ارح امهدحأ ناك اذإ اذكف «هدنع لثملا رهم بحاولا ناكل نيرح اناك ول امهنأل ؛ةفينح يبأ نع ةياور

 عنك لق نإو ىمسملا بوجوو ءدبعلا بجيف ءالام هنوكل ؛ارهم حلصو ىمسم وه دبعلا نأ :ةفينح يبألو «لثملا رهم
 (صلختسم) [؟١ 14/١ :قئاقحلا زمر] .لثمل رهم بوحو



 رهملا باب ۳۷ حاكنلا باتك

 دري ملو ءطولاب لثملا رهم بحي امنإ دسافلا حاكنلا يفو .دبعلا اهرهمف رح امهدحأو
 ةيلاح ةلمج 00

 2211 7 اهيبأ موقب ربتعي اهلثم رهمو ,ةدعلاو بسنلا تبغيو ,ىمسملا ىلع

 / ةأرملا لثم يأ

 (ط) .دوهشلاك ةحصلا طورش نم طرش هنم دوقفملا وهو :دسافلا

 لبق دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب يضاقلا قرف اذإ يأ [(ط) .ةولخلاك هريغب ال لبقلا يف ةقيقح] :ءطولاب

 عم ةولخلا نأل ؛ةولخلا دعب كلذكو ءدساف هنأل ؛دقعلا درجمم بجي ال حاكنلا اذه يف رهملا نأل ؛امل رهم الف لوحدلا

 ماقم موقت الف «ضئاحلا ةولخك ةمرحلا وهو عناملا دوحول وأ «ةردقلا توبث مدعل ؛ةحيحص نوكت ال حاكنلا داسف

 تطقسأ اهأل ؛ىمسملا ىلع دازي ال اهلثم رهم اهلف امي لحد نإف ءعضبلا عفانم ءافيتساب رهملا بجي امنإو ءءطولا

 هنإف «دسافلا عيبلا يف امك غلب ام اغلاب لثملا رهم بجي :رفز لاقو «بجي الف ءامود امم اهاضرل ةدايزلا يف اهقح

 ىلع ءانب ةيمستلاب موقتي امنإو لا, سيل يفوتسملا نأ :انلو «حاكنلاب يفوتسملا اذكو «تغلب ام ةغلاب ةميقلاب نومضم

 الوهم ناك وأ ةيمسمارهلا نكي ل ولو فز لزق لكم ةلالثلا تلاقو ؛هيلع يب ام دسفيف دقعلا دسف دقو «دقعلا
 (ئيع «صلحختسم) .قافتالاب غلب ام اغلاب لثملا رهم بحي

 يف دولوملا دلولا بسن يأ ] :بسنلا تبثيو (ط) .لثملا رهم نم لقأ ناك نإ دسافلا دقعلا يف :ىمسملا ىلع

 [(؟١/١٠ :قئاقحلا زمر) .ىوتفلا هيلعو دمحم دنع لوخدلا تقو نم بسنلا ةدم ربتعتو طايتحالل دسافلا حاكنلا

 نأ توبثلا هجو ,نيخيشلا دنع حاكنلا تقو نمو «ىوتفلا هيلعو دمحم دنع لوحدلا تقو نم دسافلا حاكنلا يف

 دسافلا حاكنلا وهو هجو نم تباثلا ىلع بترتيف هيبري نم دحوي مل هنأل ؛دلولل ءايحإ هتابثإ يف طاتحي امم بسنلا

 (صلختسم) .فوقوملاو دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب ثراوت الو
 تقو نم اهؤادتبا ريتعيو طايتحالا عضوم يف حيحصلاب قحلم دسافلا نأل ؛ام لحد اذإ ةدعلا بحتو يأ ]:ةدعلاو

 ءادتبا رابتعا مث ءبسنلا هابتشا نع ازرحت طايتحالا عضوم يف ةقيقحلا ماقم ةهبشلل ةماقإ ةدعلا بحبو يأ [(ع) .قيرفتلا
 ربتعيف ءطولا ببسب ةدعلا بوحو نأل ؛تايطولا رحآ نم :هس رفز لاقو ءيضاقلا دنع قيرفتلا تقو نم اندنع ةدعلا

 رابتعاب بحت اأ :انلو ءاقدع تضقنا دقف ضيح ثالث قيرفتلا لبق ءطولا دعب تضاح ول يح تايطولا رحآ نم

 قالطلاو «هدعب بجيو دحلا بجي ال قيرفتلا لبق اهيطو ول هنأ ىرت الأ «قيرفتلاب ةهبشلا هذه عقوو «حاكنلا ةهبش
 لوقلاب الإ ةكراتملا ققحتي الو «يضاقلا نم قيرفت وأ جوزلا نم ةكراتم هيف قيرفتلا لب «دسافلا حاكنلا يف ققحتي ال

 حاكنلا يف امك حصألا ىلع ةكراتملا ةحصل طرشب سيل كراتملا ريغ ملعو «"كليبس تيل" وأ "كتكر ات" :لوقي نأب

 51١/١[ :قئاقحلا نييبت] .فسوي يبأ نع كلذ يور ءالف الإو ؛ةكراتم وهف اقرضحب ناك نإ حاكنلا راكنإو «حيحصلا

 الإ اهمأب ربتعي الو «تاوخألاو مامعألا تانبو تامعلاك بألا براقأ نه اللا ءاسنلاب يأ ] :اهيبأ موقب ربتعي

 ."اهءاسن رهم اهل" :ةضوفملا يف هذ دوعسم نبا لوقل [(عءط) .بألا مع ةنبا تناك نأب اهيبأ موق نم تناك اذإ

 - نبا ةفالخ تحص اذهلو «هيبأ موق سنج نم ناسنإلا نأل ؛بألا ةبارق رابتعاب اهنأ اهيلإ ءاسنلا ةفاضإ نم رهاظلاو



 م نإف «ةراكبو ًانيدو القعو ارصعو ًادلبو الامو الاجو انس اتوتسا اذإ
 ةراكبلا ثيح نم يأ ةقسافلاف ريتعي الف ةنونخنلاب ربتعي الف

 o يل ءرهملا يلولا نامض حصو «بناجألا نمف دجوت
 اهيبأ موق نم

 ملعلاو نيدلاو لقعلاو لاملاو بسحلاو لامحلا :ةلصخ رشع سمح يف ةلئامملا ريتعتو ءايشرق هوبأ ناك اذإ ةمألا -
 ءدلو اهل نوكي ال نأو جوزلا لاحو تقولا لاحو ةراكبلاو نسلا ةثادحو قلخلا لامكو هقفلاو ىوقتلاو بدألاو

 نم دحوي مل نإف نيتأرماو الحر وأ نيلجر لثملا رهمب ربخملا نوكي نأ طرتشيو ؛جوزتلا تقو فاصوألا هذه ربتعتو
 (حتف) .رارقإلا وأ ةداهشلاب الإ حصي ال لثملا رهم. ءاضقلاف «هنيمب عم جوزلل هيف لوقلاف لثملا ره, دهشي
 نم يأ :ًانس ۲٠/۱] :قئاقحلا زمر] .اهيبأ موق نم يه ىلا ةأرملاو ءلثملا رهم اهل مكحي يلا ةأرملا يأ :اتوتسا اذإ

 «فرشلاو بسحلا تيب يف لامجلا ربتعي ال :ليقو «نسحلا ثيح نم يأ :ًالامجو (عيط) .ًاربكو أرغص نسلا ثيح
 (ع) .نامزلا وهو رصعلا ثيح نم يأ :ارصعو (ع) .سانلا طاسوأ يف لب
 هنأ فنصملا مالك رهاظو «ةدايزلا بحت ال بيث يه اذإف ركب امنأ ىلع اهلثم رهم نم ديزأب اهجورت ولو :ةراكبو
 ءاهيف تابغرلا فالتحال ؛فاصوألا هذه فالتحاب فلتخي رهملا نأل ؛ءايشألا هذه عيمج يف يواستلا طرتشي

 ارابتعا اهمأ موق اذكو «ةقيقح اهمأ ءزج اهنأل ؛اهيبأ موق نم رابتعالاب ىلوأ اهمأ رهم نإ :ةليل يبأ نبا لاقو

 اهيبأ موق يف فاصوألا لك دحوت مل نإ هنأ "عمجملا حرش" يف نكل هن دوعسم نبا نع انيور ام :انلو «ةناضحلاب
 نم امهنوك ءاهقفلا ضعب ركذي مل اذهلو رذعتم نيتأرما يف اهلك فاصوألا هذه عامتجا نأل ؛اهيف دوحوملا ربتعي

 (صلختسم «حتف) .لامجلاو لاملا مهضعبو ءرصعلاو لقعلا مهضعبو «دحاو دلب

 نم نكل مهنم ربتعيف يأ ]:بناجألا نمف (ط) .ةروكذملا ءايشألا يف اهاح لثم تناك نم اهيبأ موق نم :دجوت مل
 لوو ءاضيأ اهمأ موق نم اهلئامب نم دحوي مل اذإ ام ىلع لومحم [(عءط) .اهدلب نم اهيبأ ةليبق لثم يه ةليبق
 «بناحألا نم الاخ ىدأ نوكت يح ًالصأ ربتعت ال اأ ال بألا موق عم اهموقو مألاب ربتعي ال هنأ يومحلا ديسلا

 (حتف) .بناحألاب ربتعي نأ نم ىلوأ اهمأ موق نم اهلئامب نع رابتعالاف
 ناك ءاوس [(ع) .نامضلا اذه حص اهرهم هنع نمض مث ةأرما ريغصلا هنبا جوز نأب] :خلإ يلولا نامض حصو

 سلجم يف اهريغ وأ ةأرملا لبقت نأو هتحص يف كلذ نوكي نأ طرشب نيريبك وأ اناك نيريغص جوزلا وأ ةجوزلا يلو
 عئابلل نمثلا هنع نمض مث اعيش ريغصلل ىرتشا اذإ ام فالخب ءرشابم, سيلو ريفس هنأل ؛نامضلا حصيو «نامضلا

 نأ هلف «هسفن لام نم ىدأ نإف «يلولا بلاطت نأ اهو «نمضي مل SS ؛زوج ال

 «غلبي مل ام جوزلا بلاطت نأ e الإو «هيلع عحريل هيدؤي هنأ دهشأ نإ ريغصلا لام يف عحري
 حص اهرهم هنع نمضو الحر ةنونحب وأ ركب يهو ةريبكلا هتنب جوز ول اذكو «تءاش امهيأ بلاطت غلب اذإف
 يلولا عجريو «كلذل دما عيناك ن ا اک اط تاک اا نيه خا نال ام

 [؟١/5١ :قئاقحلا زمر] .هرمأب نمض نإ جوزلا ىلع ءادألا دعب



 رهملا باب ۳۹۹ حاکنلا باتك

 ولو ءاهيطو نإو رهملل جارخإلاو ءطولا نم هعنم امو ءاهيلو وأ اهجوز بلاطتو
 اهدلب نم هيعاودو جوزلا ةأرملل م حاكنلا مكحي غلابلا 00

 نأ ذأ ها 162 881 8118 6 هز هارد اهل ا اهيا يان هك TT «لثملا ر رهم مكح رهملا ردق يف
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 (ط) .ال الإو هرمأب ناك نإ جوزلا ىلع عحري ال يلولا هادأ نإف «تالافكلا رئاس يف امك نامضلا مكحب :اهيلو وأ

 [(ط) .ىوتفلا هيلعو فسوي يبأ دنع هعنم ال ناك ًالجؤم هلك ناك نإو ؛لجعملا رهملا يثوتست نأ لحأل يأ ]: رهملل
 لحعي ام ردق يأ لجعملا رهملا يثوتست نأ لحأل امي رفاسي نأ هعنمتو ءاه لوحدلا نع جوزلا عنمت نأ ةأرملل زوجي يأ

 اهلهأ ةرايزو هلزنم نم جورخلاو رفسلا نم اهعني نأ جوزلل سيلو ءطورشملاك فورعملا نأل ؛يفي هب افرع اهلثل
 اذإ اذهو ءصاخشألاو نامزألاو نادلبلا فالتحاب فلتخي كلذو «هليجعت فروعت ام يف اذه ؛لجعملا رهملا يفوي نح

 .ليحأتلاو ليجعتلا ين اصني مل
 هلك يتوتست نأ ىلإ اهسفن سبحت نأ اهل ناك ىح اطرش ام ىلع وهف هليحأت وأ رهملا عيمج ليجعت ىلع اصن اذإ امأ

 ًالجؤم هلك ناك وأ هلك اهرهم اهافوأ اذإو ًالجؤم هلك ناك اذإ اميف كلذ اه سیلو ؛هلك ليجعت طرش اذإ ام يف
 دنعو ءامهدنع اهب لحد اذإ كلذكو (:قالطلا) (ْمّتْنَكَس ْتْيَح ْنِم َنُهوُنِكْسَأإل :ىلاعت هلوقل ؛ءاش ثيح اهلقني
 هدعب وأ ءطولا لبق ولو عنملا ال يأ لصولاب "اهيطو نإو" :هلوقب فنصملا راشأ كلذ ىلإو كلذ هل سيل :ةفينح يا

 اهنأل ؛ةقفنلا تطقس تعنتما ولو اهسفن عنمت نأ ال سيل امي الح وأ اهاضرب ام لحد اذإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع

 ىلإ يدؤي ال ىح تايطولا لكب لباقم رهملا نأ هلو كلامو يعفاشلا لاق هبو ءاهاضرب هيلع دوقعملا لك تملس
 وأ ةنونجم وأ ةهركم تناك ول امأ ءاهاضرب ةولخلاو لوحدلا ناك اذإ اميف فالخلاو ءضوعلا نع اهضعب ءالخإ

 (صلختسم «ينيع) .قافتالاب اهسفن عنم يف اهقح طقسي ال ةيبص

 (ع) .هدعب وأ ءطولا لبق ناك ءاوس رهملا لحأل عنملا اهل تعي اهلبق اع ةلصاو :اهيطو نإو
 (ع«ط) .نافلأ :ةأرملا تلاقو ءفلأ وه :جوزلا لاق نأب حاكنلا مايق لاح :رهملا

 نأ ملعا [(ع) .هنيمب عم هلوق لوقلاف لثملا رهم هل دهش نمف امهنيب امكح لثملا رهم لعجي يأ ] :لثملا رهم مكح
 «هلبق وأ ءطولا دعب نوكي امإ ولخي ال ةايحلا لاحو ءاهدعب وأ ةايحلا لاح يف نوكي نأ امإ ولخي ال رهملا يف فالتحالا

 ناك نإف «ناك مك ىمسملا رادقم يف وأ «نكي مل مأ ناك له ىمسملا لصأ يف نوكي نأ امإ ولخي ال كلذ لكو

 دهش نإف «نيفرطلا دنع ًامكح لعجي لثملا رهم نإف «ىمسملا رادقم يف لوحدلا لبق ةايحلا لاح يف فالتحالا

 لوق لوقلاف لقأ وأ فلأ لثملا رهمو نيفلأ يعدت ةأرملاو فلألا جوزلا ىعدا نإف «هني عم هلوق لوقلاف امهدحأل

 وأ مهارد اهلعجي نأ يف جوزلل رايح الو «ةيمستلا ليبس ىلع نيفلأ اهاطعأ لكن نإف «ةدايزلا راكنإ يف هنيمب عم جوزلا
 «نافلأ ىمسملا نأ تبثو اهتنيب تلبق ةنيبلا ةأرملا تماقأ نإف ءاضيأ ةيمستلا ليبس ىلع افلأ اهاطعأ فلح نإو يناند

 رثكأ وأ نيفلأ اهلثم رهم ناك نإو «ىلوأ اهتنيبف ةنيبلا اماقأ ولو «فلأ ىمسملا نأ تبثو تلبق ةنيبلا جوزلا ماقأ نإو

 = .لثملا رهم نع طحلا نم تركنأ ام يف اهني عم اهوق لوقلاف



 رهملا باب ۴V حاكنلا باتک

 يف ولو اتام نإو ءلثملا رهم بحب ىّمسملا لصأ يف ولو ءءطولا لبق اهقلط ول ٌةعتملاو
 اعامجإ

 رابتعاب فلأو امهقافتال ىمسم فلأ نافلأ ال بجوو «طحلا تبثي ل تفلح نإو «فلألا اه بجو تلكن نإف =

 نأ ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأ نإو ؛مهارد اهلعح ءاش نإو ريناند اهلعج ءاش نإ يناثلا فلألا يف جوزلا ريخيف «لثملا رهم

 لئلا رهم ناك نإو «ىلوأ اهتنيب :ليقو «ىلوأ هتنيبف اماقأ نإو ءاضيأ تلبق ةأرملا تماقأ نإو «هتنيب تلبق فلأ ىمسملا
 مدعل ؛ةءادبلا يف امهنيب عرقي نأ بدنيو «هبحاص ىوعد يفن ىلع فلحي امهنم دحاو لك نإف «ةئام سمو افلأ

 بجو افلح نإو «هب ىمسملا فلألا بجو تلكن نإو «ةيمست نافلألا بجو جوزلا لكن نإف ءامهدحأ ناححر

 اذهو «ةئام سمو فلأب يضق ةنيبلا اماقأ نإو «تلبق ةنيبلا ماقأ امهيأو «لثملا رهم رابتعاب ةئام سمو ةيمست فلألا

 مث «ةثالثلا لوصفلا يف الوأ نافلاحتي يحركلا لاقو «يزارلا لوق وه نافلاحتي مث لثملا رهم مكحي هنأ انركذ يذلا

 ٍ (نيكسم) .حصألا وهو لثملا رهم مكحي
 ةيواستم تناك نإف ءامكح اهلثم ةعتم تلعج رهملا رادقم يق افلتحا مث ءاه لوحدلا لبق اهقلط ول يأ :ةعتملاو

 ءامل لوقلاف هنم رثكأ وأ ةأرملا هيعدت ام فصنب ةيواستم تناك نإو «هل لوقلاف .هنم لقأ وأ لحرلا يعدي ام فصنب

 امهنيب تناك نإو ءا لثملا ةعتم دهش نإ هتنيبو «لاحرلا ةعتملا تدهش نإ اهتنيبف اماقأ نإو «تلبق ةنيب ماقأ امهيأو

 ءيشب يتأي نأ الإ جوزلا لوق لوقلا :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا لوق اذهو «لثملا ةعتم بجي افلاحت نإف ءافلاحت

 ركنتسم هنأل ؛مهارد ةرشع نم لقأ نوكي يأ ًاعرش أرهم حلصي ال ام :ليقو ءاهل ارهم فراعتي ال ام وهو «ركنتسم
 (صلختسم «ْييع) .باوصلاب هبشأ اذهو ءاعرش
 يف افلتحا ول يأ [(ط) .اهاعدا رخآلاو ةيمستلا امهدحأ ركنأف ةايحلا لاح يف افلتخا يأ ] :ىمسملا لصأ يف ولو

 لوحدلا لبق قالطلا دعب فالتحالا ناك ولو ءامهدحأ توم دعب وأ امتايح يف فالتحالا ناك ءاوس ىمسملا لصأ

 لثملا رهم بجيف هيلإ راصيف «ىمسملاب ءاضقلا رذعت :يناثلا دنعو «نيفرطلا دنع لصألا وه هنأل ؛ةعتملا تبحو

 ؛فسوي يبأ دنع اذكو ءركنملا لوق لوقلاف ءركنم رخآلاو ةيمستلا يعدي امهدحأ نأل ؛رهاظف امهدنع امأ ءاعامجإ
 هيف باوجلاف تيملا ةثرو عم يحلا فلتحا نأب امهدحأ توم دعب فالتخالا ناك نإو «ىمسملاب ءاضقلا رذعتل

 توم طقسي ال لثملا رهم رابتعا نأل ؛قافتالاب رادقملاو لصألا يف حاكنلا مايق لاح امهتايح لاح يف باوجلاك

 نإو «لثملا رهم بجو لصألا يف تيملا ةثروو يحلا نيب فالتحالا ناك نإف «لوحدلا دعب اهقلط ول اذكو ءامهدحأ

 (ط) .امهتثرو فلتحاو ناجوزلا يأ :اتام نإو (حتف) .لثملا رهم مكح رادقملا يف فالتخالا ناك
 نود ءافلاب "ولف" بيكر تلا قح [(ط «عر) .رهملا رادقم يف مهفالتحا ناك نإو يأ هلبق امه ةلصاو] :رهملا ردق يف ولو

 "ول" نوكت نأ زوجيو ءروكذم باوجلا انههو باوح هل ركذي ال لصاولاو ءلصاو طرشلا نأ مهوت واولا نأل ؛واولا
 - نأ يضتقي لصولل اهلعج نكل ركذلا مدع رثكألا ناك نإو ًالصاو طرشلا نوك عنمي ال باوحلا ركذ نأل ؛لصولل



 رهملا باب ۳۷۱ حاكنلا باتک

 ءرهملا نم وه :لاقو «ةّيده وه : :تلاقف ایش هتأرما ىلإ ثعب نمو .هتثرول لوقلاف
 جوزلا يأ يلاهتيدها ثوعبملا يأ ةأرملا يأ هيلع دوقعملا

 N E EEO مب ةّيمذ ّيمذ حكن ولو «لكألل أيهملا ريغ يف هل لوقلاف

 كلذك سيلو لصألا وأ ردقلا يف فالتحالا نوكي نأ نيب هيف قرف ال هنأ رعشي "هتثرول لوقلا" :فنصملا لوق =

 (حتف «نيكسم) .الصأ واولا فذح وأ واولا لدب ءافلاب ريبعتلا نيعتف

 ةثرول يأ | :هتثرول لوقلاف (ع) .نافلأ لب :ةحوزلا ةثرو تلاقو «فلأ رهملا :جوزلا ةثرو تلاق نأب :رهملا ردق

 اورقأ اميف جوزلا ةثرو لوق لوقلا فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذه [(عءط) .لثملا رهمب مكحي الو جوزلا

 داز ام اميف جوزلا ةثرولو ءاهلثم رهم مامت ىلإ ةأرملا ةئرو لوق لوقلا :دمحم دنعو «ليلق ءيشب اوتأي نأ الإ هب

 ركني نمل لوقلا مامإلا دنعف ءامهتوم دعب ةيمستلا لصأ يف اوفلتخا نإو «ةايحلا لاح يق امك لثملا رهم ىلع

 ناجوزلا تام اذإو «ىوتفلا هيلعو «ةايحلا لاح يف امك لثملا رهمب ىضقي :امهدنعو «ءيشب ىضقي الو «ةيمستلا

 دنع اهتئرول ءيش الف ارهم اهل يمس نكي مل نإو ؛جوزلا ةكرت نم كلذ اوذخأي نأ اهتئرولف ًارهم اه يمس دقو

 رهملا :ءايشأ ةثالث حاكنلاب قحتسملا نأ ملعا مث «يناثلا يف لثملا رهمو «لوألا هحولا يف ىمسملا اهتثرول :امهدنعو

 فعضألاو «توملاب طقسي ال ىوقألاف ءطسوتملا وهو :لثملا رهمو ءاهفعضأ يهو :ةقفنلاو ءاهاوقأ وهو :ىمسملا

 (حتف «نيكسم) .امهدحأ توع. ال امقوع, طقسي طسوتملاو ءامهدحأ توك. طقسي

 (ع .ط) .افلتحا مث امي نب ام دعب وأ فافزلا لبق اهوحنو شامقلا وأ ريناندلا وأ مهاردلا نم :ائيش

 (ع«ط) .ةيراع وأ كتوسك وأ كرهم ضعب نم يأ :رهملا نم وه
 ثوعبملاو فلح نإف «هنيمب عم [(ع) .كيلمتلا ةهحل فرعأ ناكف كلمملا هنأل ؛هنيميب جوزلل يأ ]:هل لوقلاف

 ريغ يق" :هلوقو «عحرت مل الإو «هلثم تدر ایلثم ناك نإف ًاكلاه ناك نإو ءرهملا يقابب عحرتو هدرت نأ اهلف مئاق

 هيف لوقلا نإف «زبخلاو محللاك ءاقبلاب دسفي امو ءامهوحنو زوحلاو لسعلاك ءاقبلاب دسفي ال ام يأ "لكألل أيهما
 ام نأ راتخملا :ثيللا وبأ هيقفلا لاق انه نمو ؛فرعلل اهل دهاش رهاظلا نأل ؛لاحب ًارهم نوكي الو «ةأرملا لوق

 اذكو «رهملا نم هبسحي نأ هل سيلو «هبذكي رهاظلا نأل ؛هيف هلوق لبقي ال كلذ وحنو عردلاو رامخلا نم هيلع

 (حتف «نيكسم) .رهملا نم بسحي ال تيبلا عاتم
 هكاوفلاو زبخلاو محللاك لكألل أيهملا فالخب بايثلاو ةيحلا ةاشلاو نمسلاو لسعلاك هئاقبب دسفي ال ام وهو :لكألل

 (ععط) .اهل ادهاش رهاظلا ناكف اهئادهإب ةداعلا نايرحل ؛نيميلا عم ةجوزلا لوق هيف لوقلا نإف ؛يقبت ال ىلا

 ؛ىلوأ ناكل نمأتسملا معيل رفاكلاب ربع ولو «نيملسملا روهم دعب رافكلا روهم نايب يف عورش :يمذ حكن ولو

 وأ جوزلا امب لحدف هركذ نع توكسلا وأ رهملا يفنب وأ لام سيل ام يأ ةتيم. يمذ حكن ول يأ يمذلاك هنأل

 = هدنعف «نونيدي امو مهكرتب انرمأ انأل ؛مامإلا دنع امل رهم الف هنع تتام وأ اهنع تام وأ لوحدلا لبق اهقلط
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 اذكو ءاهل رهم ال تام وأ هلبق تقلط وأ تيطوف مهدنع رئاج اذو رهم ريغب وا

 ءطولا مهنيد يف يعي

 اًمهذحأ ملسأ وأ املسأف نيع ريزنخ وأ رمخب ةيمذ ىمذ جوزت ولو هم نايبرحلا
 ضبقلا لبق ضبقلا لبق هيلإ راشم يعي برحلا راد يف يأ

 را

 Cees اه هاجم اه eee e eon aoe een e يقر هع هيه له eon en eS Ko ee عيه قل «ریزاخلاو رمخلا اه
 مامإلا دنع ةحورلل يأ

 بجو ول هنألو ؛لدب ريغب تيضر دقف ةميق الو لامه سيل ام. تيضر امل األ ؛مهداقتعا نودب ءيش بجي ال =
 لهأ نأل ؛لثملا رهم بجي :امهدنعو «هنودب اهاضرل اهل ًاقح بجي الو «هب بطاخم ريغ رفاكلاو هلل اقح بحول
 توبثو ةدعلاو ةقفنلا موزل نم هماكحأ مهيلع ترج اذهلو ءاهنم حاكنلاو «تالماعملا يف انماكحأ اومزتلا ةمذلا

 ؛ةيمستلا كورتم عيبك مهيلع طرش ام الإ هفالخ نودقتعي اميف اهومزتلي مل مهأ :هلو ءاهريغو ثراوتلاو بسنلا

 يعفاشلا لاق هبو «لوحدلا لبق اهقلط نإ ةعتملا امهدنع بجيو «تركذ يلا ماكحألا فالخب هللا قح رهملا نألو
 اودقتعا نإ مهنأل ؛زاوحلاب ديقو ءًاعامجإ لثملا رهم بحي نيملسملا يف نأل ؛نييمذلا يف ةلأسملا عضو امنإو ءرفزو

 (حتفو ييع) .رهملا بحي يفنلا وأ ةيمستلا كرت لاح رهملا بوجو
 حاكنلا يأ اذ نأ لاحلاو يأ :زئاج اذو (ع) .هنع اتكس وأ هايفن امإ رهم ريغب اهحكن يأ :رهم ريغب وأ

 دنع نيتروصلا يف :اه رهم ال (ط) .هنع تتام وأ ءطولا لبق اهنع يمذلا :تام وأ (ط) .رهملا ريغب وأ ةتيملاب

 (عءط) .انيلإ اعفارتو املسأ ولو «ةفينح يبأ
 رهم ال لإ احكن اذإ برحلا راد يف يأ [(ع) .اه رهم ال نأ ىلع وأ مد وأ ةتيم ىلع ادقاعت يأ ] :همث نايبرحلا اذكو

 عرشي مل حاكنلاو «ماع باطخلا نأل ؛امي لحد وأ اهنع تام نإ لثملا رهم اهل :رفز دنعو ءانباحصأ نم ةئالثلا دنع اه

 لهأ فالخب «نيرادلا نيابتل ةعطقنم مازلإلا ةيالوو «مالسإلا ماكحأ نيمزتلم ريغ برحلا لهأ نأ :امهو «لاملا ريغب

 نودقتعي اميفو تانايدلا يف انماكحأ نومزتلي ال ةمذلا لهأ نأ :ةفينح يبألو ؛مهيلع ةيراح مالسإلا ماكحأ نإف ؛ةمذلا

 لكو «ةحاحملاو فيسلاب مازلإلا ةيالوو ءامهعيبو ريزنخلا لكأو رمخلا برش نع مهعنمن ال اذهو «تالماعملا نم هفالح
 (حتف) .برحلا لهأك اوراصف نونيدي امو مهكر تن نأ انرمأ انإف «ةمذلا دقع رابتعاب عطقنم كلذ
 ءةمذلا يف ائيد امهلعج نأب امهنم نيعملا ريغ نع زارتحالل هب دييقتلاو ءامهيلإ راشم يأ :نيع ريزنخ وأ رمخب
 سيلف ضبقلا دعب امأ «ةلاحلا هذه يف ىتأتت امنإ نيعملا ريغو نيعملا نيب ةقرفتلا نأل ؛ضبقلا لبق يأ "املسأف" :هلوقو

 (حتف) .دقعلا تقو نيعم ريغ ناك ولو هتضبق ام الإ اه
 اه :فسوي وبأ لاقو «ريزنخلا ببستو رمخلا للختف ءدقعلاب امهتكلم اهنأل ؛ةفينح يبأ دنع :ريرتخلاو رمخلا اه

 ن ودمع دقو لا :تقو: حص نق عا نيا ر قسري نأ نر وخر اف ده لاق لكلا رم

 رمخلا يف ملستلاو ميلستلاو كلمتلاو كيلمتلا نع يهنم ملسملا نأ :فسوي يبألو «ةميقلا مزلتف «ميلستلا نع
 ۲٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .لثملا رهم بجيف ريزنخلاو



 رهملا باب ۳۷۳ حاكنلا باتك

 .ريزنخلا يف لثملا ٌرهمو رمخلا ةميق اه نيعلا ريغ ينو
 ةفينح يبأ دنع اهو يأ

 هنأل ؛ريزنخلا يف لثملا رهمو ءرمخلا يف ةميقلا بجيف ءلطب امهكلم نأل ؛ةفينح يبأ دنع :خلإ رمخلا ةميق اه

 :دمحم دنعو «نيعملا يف امك لثملا رهم بجي :فسوي يبأ دنعو ناودعلا نامض يف هلثم األ ؛هتميق ميلست نكميال

 هنيع ذخأك هتميق ذحأ سيلو لاثمألا تاوذ نم هنأل ؛مامإلا دنع رمخلا ةميق اه بحو اغإو ءاضيأ ةميقلا بحت

 فصن اه نيعملا يفف لوخدلا لبق اهقلط ولو «هنيع ذخأك هتميق ذخأف ميقلا تاوذ نم هنأل ؛ريزننخلا فالخب

 دعب امه :دمحم دنعو «لثملا ةعتم اهل ريزتخلا يفو «ةميقلا فصن اهل رمخلا نم نيعملا ريغ يفو «ةفينح يبأ دنع نيعلا

 (حتف «ئيع) .لاح لكب ةعتملا اه :فسوي يبأ دنعو «لاح لكب ةميقلا فصن قالطلا

 يف انيد امهلعح نأب نيعم ريغ ريزنخ وأ ةنيعم ريغ رمح ىلع اهجوزت اذإ يعي ريزنخلاو رمخلا نم :نيعلا ريغ

 (ع) .هلبق امهدحأ وأ ضبقلا لبق املسأف ةمذلا



 قيقرلا حاكن باب ۳۷4 حاکنلا باتک

 قيقرلا ح اکن باب
e 

 هنذاي دبع حكن ولف دّيسلا نذاي الإ دلولا ٌمأو ربدملاو بناكملاو تالاروببعلا حاكارك
 قرلا ضحمتم ةربدملاو ذفني مل يأ

 نعم قرلا نم لوعفم نعم "ليعف" «عمحلاو دحاولا ىلع قلطي كولمملاو دبعلا :قيقرلا] :قيقرلا حاكن باب
 عرش رارحألا حاكن نايب نم غرف امل [(ص «م) .تافرصتلا نع اعونمم هنوكو هفعضل كولمملا هب يمس «فعضلا

 نأ يه رهملا بابي بابلا اذه ةبسانمو «بلاغ مهيف مالسإلا نأل ؛رفاكلا ىلع همدقو ءءاقرألا حاكن نايب يف

 اه بجي هيلإ راشم ريغ قيقرلا ناك اذإو «قيقر ىلع ةأرما لحر جورت اذإ امك ارهم نوكي نأ حلصي قيقرلا

 (حتف) .ضيبألا ىلعألاو ,دوسألا ندألاو ءيشبحلا وه قيقرلا طسوو «هتميق وأ طسولا
 اذه نم نسحأ ةرابعب ىضم اميف فنصملا اهركذ دق ةرّركم ةلأسملا هذه ."ديسلا نذإب الإ" :هلوق ىلإ :زجي م

 وأ "ذفني مل" :لاقي نأ ىلوألاف "زج مل" :لاق انههو ,"فوقوم ديسلا نذإ الب ةمألاو دبعلا حاكنو" :لاق ثيح
 ادارطتسا هباب يف ركذ ام نأ ىلع «ذافنلا مدع نعم نوكي حاكنلا اهنم يلا تالماعملا يف زاوجلا مدع نإ :لاقي

 ريغب جوزتي نأ دبعلل زوجي :كلام لاقو «يلوضفلا دقعك ذفني ال هنكل زوجي هنأ عملا وأ راركت هلبق ركذ ام دعي ال
 يأ "رهاع وهف هالوم نذإ ريغب جوزت دبع اميأ" :لتلع هلوق انلو «حاكنلا كلميف قالطلا كلمب هنأل ؛هالوم نذإ
 باوص وأ نسحأ اذه : رم لام ةلالدو ف تنذأو هب تيضرو تدوس اك فارع نحو ا نذإ مث «ناز

 (حتف «نييع) .ةيدهلا فالخب ا هزيم وا اا «تعنص ام معن وأ

 .ىلوملا ريغ نم اهدلو اهمكح يف نمو :دلولا مأو (ط) .مامإلا دنع ضعبلا قتعمك مهمكح يف نمو :بتاكملاو
 نم الإ هجيوزت كلي الف :دبعلا امأ ءدجو بأك ةمألا جيورت ةيالو هل نم هب دارملاو «هتزاحإو :ديسلا نذإب (ط)

 لب هب عابي ال هرمأ ريغب جوزت ول هنأل ؛نذإلاب ديق [ةلالد وأ ايرص ىلوملا نذإب يأ ] :هنذإب (ط) .هقاتعإ كلمب

 قح يف رهظ نيدلا اذه نأل ؛هتبقر يف نيد رهملاف هنذإب جّوزت ولو «هرارقإب نيدلا همزل اذإ امك ةيرحلا دعب بلاطي

 ةرم هديس هعاب رهملا هتجوز تبلط ولف ءاهنع ررضلل اعفد هتبقرب قلعتيف ةراحتلا يف هل نوذأملا نويد هبشأف ىلوملا

 «هترضحب يضاقلا هعاب عنتما اذإف «هعيبب رمؤيف «ىلوملا قح يف رهظ دقو «هتبقرب قلعت نيد هنأل ؛ةدحاو
 اذإ الإ قتعلا دعب يقابلاب بلاطي لب ءايناث عابي ال رهملاب نمثلا في مو ةرم عيب اذإ «هنمث ردق يدؤي نأ يضر اذإ الإ
 تام ولو «عيمجلاب عيبلا عقي ملف «ةعاسف ةعاس بحت األ قرع دعب رهان aS ءاهنم هعاب

 :خياشملا فلتحاف هتمأ هدبع جوز اذإ امأ «ةيبنحأب جوزت اذإ اذهو ءابسك كرتي مل اذإ ةقفنلاو رهملا طقس دبعلا

 ىلوملل هبوجو ةلاحتسال بحي ال :لاق نم مهنمو «عرشلا قح هبوجو نأل ؛طقسي مث رهملا بجي :لاق نم مهنمف

 (حتف «ئييع) .لوحدلا لبق اهقلط ول ةعتملاو لثملا رهم لمشي ام رهملاب دارملاو «هدبع ىلع
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 حاكنلل ةزاجإ ةّيعجر اهقلطو هيف عبي ملو بتاكملاو رّبدملا ىعسو ءاهرهم يف عيب
 ف

 هلا دسافلا لوانتي حاكنلاب نذإلاو ءاهقراف وأ اهقلط ال ءفوقوملا
 دسافلا حاكنلا يأ انئاب لاق ولو

 (ع«ط) .اهتقفن يف اذكو «هتأرما رهم يف يأ :اهرهم
 تمت اذإف ءامهبسك نم رهملا نايطعيو «هتميق عيمج يف بتاكملاو «هتميق يثلث يف ربدملا ىعس يأ :خإ ىعسو
 رهملا راص قرلا يف درو بتاكملا زجع اذإو ءامهنم هبلطت نأ اهلف ءيش رهملا نم يقب نإ ذئنيحو ءاقتع ا
 الإ همزلي ال ىلوملا ذإ ؛هتميق ىلع ديزي اهرهم ناك اذإ هصلختسا وأ هالوم رهملا ىدأ اذإ الإ هيف عابي هتبقر يف انيد

 :لاقي ال "هيف عبي ملو" :هلوقو «قتعلا دعب ام ىلإ هب بلطلا رحأتي يقابلاو ءءادفلا راتحا اذإ طقف ةميقلا ردق عفد

 ةحوزلا ذإ ؛عيبلا مدع مزلتسي ال ءاعستسالا :لوقن انأل ؛"بتاكملاو ربدملا ىعسو" :هلوق نم هب ملعلل هيلإ ةحاح ال

 (حتف) .هعيب زاوج عم زاح ىلوملا هب يضرو اهرهم يف نقلا يعستست نأ تراتحا ول

 (ع) .مهبسك نم رهملا فويو نوعسيف «كلم ىلإ كلم نم لقنلا لوبق مدعل رهملا يف امهوحنو :بتاكملاو
 اهقلط :هنذإ ريغب جوزت يذلا هدبعل ىلوملا لوق يأ :اهقلطو .انلق امل رهملا يف بتاكملاو ربدملا نم دحأ :هيف عبي ملو
 يعحرلا قالطلاب رمألا ناكف «حيحصلا حاكنلا دعب الإ نوكي ال يعحرلا نأل :حاكنلل ةزاجإ ةيعجر (ع) .ةقلط

 "فوقوملا" :هلوقو «ديسلا نذإ ريغب دبعلا حاكن وهو ادساف ولو دوهعملا حاكنلا حاكنلاب دارملاو ءءاضتقا ةزاحإ

 (حتف) .ىلوملا ةزاحإ لبق هل ةأرملاو دبعلا خسف نم ماكحألا هيف يرجتف «يلوضف دقع هدقع نأ هنم دافتسي

 [؟١/١7 :قئاقحلا زمر] .هنذإ ريغب جوزت يذلا هدبعل ىلوملا لوق حاكنلل ةزاحإ نوكي ال يأ :اهقّلط ال
 ديق ريغ نم اهقلط :حاكنلا ربح هغلب ام دعب ىلوملا هل لاقف «ىلوملا نذإ ريغب دبع جوزت ول يأ :اهقراف وأ اهقلط ال
 ةقرافمو اقالط يمس «هتكر اتمو دقعلا در يأ درلا لمتحي هنأل ؛حاكنلل ةزاحإ اذه نكي مل ءاهقراف :لاق وأ ةعحرلا

 :ىليل يبأ نبا لاقو «هيلع ىلوملا مالك لمحو «درمتلا وهو مئاق داسفلا ليلد نأل ؛دّرمتملا دبعلا لاحب قيلأ وهو
 يلوضفلا لعف نأل ؛ةزاحإ نوكي "اهقلط" :لحرلا لاقف «ةأرما الحر يلوضف جوز ولو ءاضيأ ةزاحإ "اهقلط'
 هدبع قالط هتزاحإب قيلطتلا كلعب ال هنإف ىلوملا فالخب «هفرصت ءاضمإل اببس ضهنت ةناعإلاو «ليكو لاك ةناعإ

 (صلختسم) ۲۲١/١[ :قئاقحلا زمر] .هب دبعلا لالقتسال
 لاحلا يف هيف عابي هنإف ءاه لحدو أدساف احاكن اهجورتف «ةأرملا هذه جوزت هدبعل لاق ول نح :دسافلا لوانتي

 «نيصحتلاو فافعإلا حاكنلاب هدوصقم نأل ؛حيحصلا الإ لوانتي ال :الاقو «ظفللا قالطإب المع ةفينح يبأ دنع

 يفف ءدسافلا نود زئاجلا لوانتي هنإف «حاكنلاب ليكوتلاك راصف «لحلا ديفي ال هنأل ؛دسافلا ال زئاجلاب كلذو

 "جوزتي ال" :فلح ول اذهلو «قتعأ اذإ هنم ذخؤي لب «لاحلا يف هيف عابي الو «رهملا همزلي ال ةروكذملا ةروصلا
 = :ةفينح يبألو «ضبقلاب كلملا ديفي هيف دسافلا نأل ؛دسافلاو زئاجلا لوانتي ثيح عيبلا فالخب ءزئاجلا ىلإ فرصني
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 جوز نمو ءاهرهم ي ءامرغلل ةوسأ يهو .حص ةأرما ا ا جوز ولو ءاضيأ
 ةيواسم ةأرملا يأ حاكنلا يأ لقأ وأ لثملا رهع انويدم ىلوملا يأ

 ا ا را ا ام ا الاردن هولا نورت جورلا أطيو همدختف اهتيوبت بجي ال هتمأ
 ىلوملا ةيراحلا مدخت يأ لحجر نم دلو مأ يأ

 لصاح دصاقملا ضعبو «عيبلاك ناكف «هقالطإ ىلع يرجيف داسفلا وأ ةحصلا فصوب ديقم ريغ دقعلا نإ =

 ىلع ةينبم ناميألاف ملسأ نإ نيميلا ةلأسمو ةدعلاو رهملا بوجوو دحلا طوقسو بسنلا توبثك دسافلا حاكنلاب
 حيحصلا لوانتي يضاملا يف جوزت ام هنأ فلح ول معن «لبقتسملا يف دسافلا نود حيحصلاب فرعلاو «فرعلا

 قح يقو «انیب امك قتعلا دعب الإ بلاطي ال :امهدنعو «لاحلا يف هدنع رهملا موزل يق رهظت فالخلا ةرمغو «دسافلاو

 نذإلا هتني مل هنأل ؛امهدنع حص دقعلا هيلع داعأ وأ احيحص احاكن اهريغ جوزت ول يح دقعلاب نذإلا ءاهتنا
 لوانتي ال هجيوزتب اصخش لكو نإ يأ جيوزتلا يف امأو «جورتلا يف فالخلا اذهو .نذإلا ءاهتنال ؛حصي ال هدنعو

 (حتف «ئيع) .ىوتفلا هيلعو «دسافلا

 كلم ىلع ييتبي هنألف حاكنلا ةحص امأ :ةوسأ يهو حص () ٠ .اهيطو اذإ هيف عابيف حيحصلا لوانتي امك :اضيأ

 ك ل E روحت 0

 ا ا ر . حاكتل

 هدبع جيوزت نع ىلوملا عنم ءامرغلل سيل هنأ :لصاحلاو «ضرملا نيد عم ةحصلا نيدك مهنويد ءامرغلا ءافيتسا ىلإ

 حاكنلا ةحص دعب نكل ءادصق لاطبإلاب ءامرغلا قح يقالي ال حاكنلاو «ةبقرلا كلام ىلوملا نأل ؛نويدملا نوذأملا

 (حتف «صلختسم) .هتميق بحي اعيش نوذأكلا دبعلا كالهتسا نيد هباشف .درلا لبقي ال ببسب نيدلا بحو

 (حتف ءئيع) .دبعلا ىلع يلا نويدلا باحصأ يأ نئادلا نعم. مرغ عمج :ءامرغلل

 نم اهل لزنملا ذاختا يأ ] :اهتيوبت بجي ال (ط) .قوقحلا ردق ىلع امهنيبو مهنيب مسقيو لكلا يف عابيف :اهرهم

 نإف ءاهمدختسي الو هيلإ اهملسيو هنيبو اهنيب يلخي نأ انهه ةيوبتلاب دارملا [(ع) .هلأيه اذإ ًالزنم هأوب و ًالزنم هل اوب

 بوجو مدعل ةلع "اه رفظ نإ جوزلا أطيو همدحتف" :هلوقو «ةيوبت نوكي ال ىلوملا مدختو ءيحبو بهذت تناك

 اتاذ كلمي ىلوملا نأل ؛بجي الف «مادختسالا قح لطبت ةيوبتلاو «جوزلا قح نم ىوقأ ىلوملا قح نأل ؛ةيوبتلا

 طرشلا هذه نأ ؛بحت ال ةيوبتلا طرش نإ اذكو «جوزلا كلذك الو لعبت ةعتملا كلم هيف لحدي اذهو ءاهعفانمو

 ةقفن الف الإو «سابتحالا لباقت ةقفنلا نأل ؛جوزلا ىلع ئكسلاو ةقفنلا اهلف ًالزنم هعم اهأوب نإف ءدقعلا هيضتقي ال

 .حاكنلاب طقسي ال امك ةيوبتلاب طقسي ال هقح نأل ؛كلذ هلف ةيوبتلا دعب اهمدحتسي نأ هل ادب ولو «جوزلا ىلع
 نذإب تحورت اذإ ةبتاكملاو بح ال دادرتسالا دعب وأ اهلبقو لاو ةقفنلا اه بف رجلا نتعب اننا يقلل ولو

 ىلإ ةحوكنملا ةمألا ىلوملا ملسي :يعفاشلا دنعو ءاهنع ىلوملا دي لاوزل ؛ةيوبتلا ىلإ جاتحت الو ةرحلاك اهِإف ىلوملا

 (حتف «ييع) .لايل ثالث دعب ًاليل :كلام دنعو ارام اهمدخختسيو اليل جوزلا
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 ءطولا لبق هتمأ دّيسلا لتقب رهملا طقسيو «حاكنلا ىلع اشرابجا ١ هلو ءام رفظ نإ
 اهجوز يطو لبق يأ فلكم رهو جوزلا ةمذ نع ايضري مل نإو

 a O ا اهسفن ةّرحلا لعقب ال
ag 

 رابحإلا نعمو «ةمألاو دبعلا يأ ] :امهرابجإ هلو (ع) .ارام وأ ًاليل عضاوملا نم عضوم يف ةيراحلاب يأ :امب رفظ
 يبأو ةفينح يبأ نع ةياور وهو «دبعلا يف رابحإ ال :يعفاشلا لاقو [(ع) .امهئاضر ريغب امهيلع حاكنلا ذفني نأ

 هتيلام الإ هكلم يف لحدي الو ءاهنم حاكنلاو «ةيمدآلا صئاصخ نم وه اميف ةيمدآلا لصأ ىلع ىقبم هنأل ؛فسوي
 نأ الو صاصقلاب هيلع رارقإلا كلم ال هنأ ىرت الأ «هحاكنإ يف ىلوملا نع ايبنجأ ناكف «حاكنلاب اهل قلعت الو

 ةبقر هكولمم دبعلا نأ :انلو :هكيلمت كلميف هل كولم اهعضب نأل ؛ةمألا فالخب ءايبنجأ هنوكل ؛هتأرما هيلع قلطي

 ۲۲٠/۱[ :قئاقحلا زمر] .ةمألاك هكلم ةنايص هيف فرصت لك هيلع كلميف ًاديو

 ؛همدعل الو هيف عضبلا كلمل ريثأت الو ءاهعضب كلمي ال هنأل ال اديو ةبقر هل ةكولمم اموكل ؛ةمألا جيوزت كلام وهو

 ريثأت الف ءاهعضب كلمي ال ناك نإو هتنبا جوزي نأ هلو ءاهعضب كلمي ناك نإو هتأرما جوزي نأ هل سيل هنأ ىرت الأ

 هكلل كلذك ناك ول هنأل ؛دساف هكلم مدعل ةيمدآلا لصأ ىلع ىقبم هنأ نم ركذ امو ءاسكعو ادرط هركذ امل

 رارقإلاك ىلوملا هكلمي دبعلا هكلمي ال امو «صاصقلاو دودحلاب رارقإلاك دبعلا هكلمي ىلوملا هكلمبي ال ام نأل ؛دبعلا
 ةباتكلا دقعب بناحألاب اقحتلا امهنأل ؛ةبتاكملاو بتاكملا رابحإ ىلوملا كلم الو «لطاب هسايق نأ ملعف «لاملاب هيلع

 ناربحي الف «نيرح اك راصف ىلوملا اهيطو اذإ رهملا ةبتاكملا قحتستو امهيلع ةيانجلاب ىلوملا ىلع شرألا ناقحتسي اذهلو

 OT و كلل: لفك ىلوملل :امهرابجإ هلو (حتف) .نيريغص اناك نإو حاكنلا ىلع

 حيحصلا ءاهسفن يه تلتق ولو ءاقافتا رهملا هب طقسي ال هريغ اهلتق ول هنأل ؛هب ديق :ديسلا لتقب رهملا طقسيو
 ءطقسي ال ءطولا لبق اهسفن ةرحلا تلتق ول اذكو «عنم هنم دحجوي ملو اهالومل رهملا نأ :ههجوو ءطقسي ال هنأ
 ولو ةمألاب ديقو ءاقافثا 0 0 تناك نإف «حاكنلاب ىلوملا نم ةنوذأم نكت مل يلا يأ "هتمأ" :هلوقو

 ءءطولاك انه نوكت ةولخلا نأ يغبني 'ءطولا لق" رق و اقافتا طفي ل اهدي اهل ىل ةباكلا نأل هردم

 تيم لوتقملا نأل ؛اهفنأ فتح امتومع ارابتعا هتمأ ديسلا لتقب رهملا طقسي ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع هلك اذهو

 هل نم لعفب لوخدلا لبق تاف هيلع دوقعملا نأ :ةفينح يبألو «يبحأ اهلتق اذإ امك راصف توم لتقلاو «هلجأب

 ةيدلاو صاصقلا بجي يح ايندلا ماكحأ قح يف افالتإ لعج لتقلا نألو ءجوزلا ىلع بجي الف «ىلوملا وهو رهملا
 ايبص ناك ول ّىح غلابلا لقاعلا ديسلاب دارملاو ءاعامجإ طقسي ال ءطولا دعبو «رهملا يف اذكف «ثرإلا نم نامرحلاو

 (حتف) .ةفينح يبأ لوق يف طقسي ال نأ بحي :اولاق انونحم وأ
 هيلع ىلصيو لسغي هسفن لتق اذإ اذهلو ءالصأ ةريتعم ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأل ؛اندنع :خلإ ةرحلا لعقب ال

 رهملا لقتني توملابو ءامتوم دعب ًاتيوفت نوكي امنإ رهملل ًاتيوفت ربتعا ول اهسفن ةرحلا لتق نأ وهو رخأ هحوو
 د ةف قت رشم ناكف لولا رها نآل خم ىلوملا لتق فالخب ءاه ال ةثرولل هنأل ؛طقسي الف اهتئرو ىلإ



 0 0 باب ۴۷۸ حاکنلا باتك

 اهجوز ولو ترّيخ ةبتاكم وأ ةمأ تقتعأ ولو «ةمألا ا لزعلا يف نذإلاو لبق
 اهجوز ناک يأ 1 7 !

 ا ا RE CO ل ا نذإ الب تحكن ولو 0
 ىلوملا نم

 ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأ :قبس امك انلو «هتمأ ىلوملا لتقبو ةدرلاب ارابتعا طقسي :يعفاشلاو رفز دنعو -
 هيلع ةرافكلا تبجو يح ايندلا ماكحأ يف ربتعم ىلوملا لتقو ءاهفنأ فتح اتوم هباشف ايندلا ماكحأ يف ةربتعم
 اهسفن ةرحلا تلتق ولو ءًاعامجإ اه رهم الف هل ةقحتسم تناك ولف «لتقلل ةقحتسم نكت مل اذإ ام. ديقم فالخلاو
 (حتف) .اعامجإ طقسي ال ءطولا دعب
 .ةريتعم ريغ هسفن ىلع ءرملا ةيانج نأل ؛ًاعامجإ طقسي ال ءطولا دعبو ؛ءطولا لبق يأ :هلبق
 ةحوكنملا ةمألا نع لزعلا يف نذإلا ناك امنإ [(عءط) .عامجلا يف جرفلا جراح لازنإلا وهو] :لزعلا يف نذإلاو
 حاكنلا نأل ؛اهيلإ نذإلا نأ :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ىلوملا قح وهو دلولا ثودح نع عنم هنأل ؛ىلوملل

 هيف طرشف هب لخي لزعلاو هتوهشل ايضاق امهنم دحاو لك ناك اذإ نوكي امنإ اذو حافسلا نع اهل ةنايص عرش
 انف ءءاقبو ءادتبا اه اقح عرشي مل حاكنلا نأل ؛ةوهشلا ءاضق يف اه قح ال ةمألا نأ :هلو «ةرحلا يف امك اهاضر

 ؛ةرحلا فالخب ؛ةمألا قح ال ىلوملا قح وهو دلولا وهو دوصقملاب لخي لزعلاو «جيوزتلاب اهديس ةبلاطم نم نكمتت ال
 .اعامجإ اهيلإ نذإلاف ءةناضحلا قح وهو دلولاب امهقح قلعتل لزعلا يف اهيلإ نذإلا ةحوكنملا ةرحلا يف نأل
 يل نإ ليك ار ل ع و ل ا
 دارأ ول دوهي تبذك" :لاق «ىرغصلا ةدوءوملا لزعلا نأ ثدحت دوهيلا نإو لمحت نأ هركأو اهنع لزعأ انأو ةيراح
 ةمألا يفو «ةمألا هتأرما ىلوم اضرب وأ ةرحلا ةأرملا اضرب حابم لزعلا مث ."هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا
 (ع) .اتجوزت دق امهنأ لاحلاو ضعبلا ةقتعمك امكح ولو : :ةبتاكم (حتف) .اهاضر ريغب ةكولمملا

 ةريغص ولو] :ارح اهجوز ولو (ط) .هخسفو حاكنلا ءاقبإ نيب قتعلاب املع سلحب يف امهنم ةدحاو لك :تريخ
 رهملاف اهجوز وأ امل رهم الف اهسفن تراتخا نإف «حصألا يف غولب رايخ امل سيلو ءاهغولب ىلإ اهرايخ رخأت
 ام :انلو ؛ةرحلاك تراصف اهاضرب الإ حاكنلل ذافن ال هنأل ؛ةبتاكملل رايح ال :يعفاشلا لاقو [(ط) .اهديسل

 اه رايح ال :اضيأ لاقو ءبحوملا وهو ةمألاك اهيلع دادزي كلملا نألو ؛ةبتاكم تناكو ةريرب ثيدح نم يور
 .ملسم هاور ءادبع اهجوز ناكو اهريخ هک يبنلا نأ يد ةشئاع ةياور نم ةريرب ثيدحل ار اه وز ناك نإ
 هنوكل ؛ىلوأ انثيدحو < لسمو يراحبلا هاور «تقتعأ نيح ج ناک ةريرب جوز نأ اد ةشئاع ثيدح :انلو
 ا نوكي هل“ ا رع ناك اذإ هنأ ىلع ةلالذ يور ان ی 1 وأ ادبع كلذ لبق ناك هنأ مهقافتال ةيرحلل اتبثم

 بجوميو هبجوع. لوقن نحنو ءادبع اهجوز ناك اذإ اميف اهل رايخلا توبث ىلع الإ هب جاجتحالا نكمي الف رايخلا
 .ةبتاكم تناكو ةريرب ثيدح هيلع ةجحلاو «يعفاشلاك ةبتاكملا يف انفلاخي رفزو «نيثيدحلا نيب اعمج رخآلا ثيدحلا

 (ط) .ةبتاكم وأ دلو مأ وأ ةربدم وأ ةمأ :تحكن ولو (حتف) [؟١/١7 :قئاقحلا زمر]



 قيقرلا حاكن باب ۳۷۹ حاكنلا باتك

 تدلوف هنبا ةمأ ىطو نمو ,ءاه الإو هل رهملاف هلبق ىطو ولف «رايخ الب لفن تقتعف
 ةمألا يأ اريغص ولو ةمألا جوز امل اهيلع حاكنلا هنذإ لبق

 ضرفو «مزال هنأل ؛لوعفملل ءانبلاب همض زوجي الو لعافلل اينبم ةلمهملا حتفب تقتع :رايخ الب ذفن تقتعف

 هنأ :ةلأسملا ةروصو «ديبعلا نود ءامإلاب صتخت اهنأل ؛رايخلا ةلأسم عرفيل كلذك دبعلا ناك نإو ةمألا يف ةلأسملا

 عانتما ناكو ةدابعلا لهآ نم اهنأل ؛حاكنلا حص اهحاكن ىلوملا در لبق تقتع مث ءاهالوم نذإ ريغب ةمأ تحوز ول

 ربح الب هايإ اهرايتخاب تيضر دق األ ؛امل رايح ال مث ,ذفنيف كلملا ةلازإب ىلوملا قح لاز دقو ىلوملا قحل ذوفنلا

 ؟لطبي ءارشلا نإف ىلوملا اهقتعأ مث اعيش ةمألا ترتشا اذإ ام اذه ضقني :ليق نإف «ىلوملا نم

 ءامل كلملل ابجوم ناك اهقتع دعب ذفن ولف «ترتشا نيح ىلوملل كلملل ابجوم دقعنا ءارشلا نأل ؛كلذك ناك امنإ :انلق

 حاكتلا ذوفن نأ ًاضيأ رايخلا مدع هجوو ءاقرتفاف اهل قحلل ابجوم دقعلا دقعناف انه امأو «ىلوملا يأ قحلا هل نم ررضتيف

 ؛حاكنلا لطب :يعفاشلاو رفز لاقو «كلملا دايدزا رابتعاب نوكي رايخلا توبثو ءاهيلع كلملا دايدزا روصتي الف قتعلا دعب

 (صلختسم «حتف) .لطبيف هتيالو تعفترا قتعلا دعبو ةزاجإب سيل قاتعإلاو «ىلوملا ةزاجإ ىلع افوقوم ناك هنأل

 (ع) .نذإ ريغب تحجوزت اذإ اميف قتعلا لبق يأ :هلبق ئطو

 نإو «ىلوملل ةكولمملا تك هئافيتسال ؛ىلوملل رهملاف اهقتع لبق ةمألا هذه جوزلا ىطو ول يأ :اهل الإو هل رهملاف
 لثملا رهم :نارهم بحي نأ يغبني :ليق نإف ءا ةكولمملا عفانملا هئافيتسال ؛ةقتعملا ةمألل رهملاف قتعلا لبق اهأطي مل

 كتجوزت نإ :ةيبنحأل ا رهمو «فوقوم دقع هنأ ىلع ءانب حاكنلا ذافنإ لبق لوحدلاب

 دعب لوحخدلاب رهمو دقعلا مكحب لوحدلا لبق قالطلا يف ىمسملا فصن هيلعو تقلط ام لخدو اهجوزتف قلاط تنأف

 قتعلاب دقعلا ذافن نأل ؛دقعلا تقو ىمسملا وهو ادحاو ًارهم انبجوأ ًاناسحتسا نكلو ءاذكه سايقلا :انلق ؟قالطلا

 (صلختسم) .ىمسملا بحوو ةيمستلا تحصف دقعلا دوحو تقو لإ دنتسي

 .اه رهملاف اهالوم اهقتعأ نح جورلا اهأطي مل نإو يأ :اهل الإو

 ت يضاقلا دنعادلولا بألا ىعدا يأ هاعداف «لمحلا ةدم ءاضقنا دعب يأ تدلوف اف ولو :هنبا ةمأ ىطو نمو

 ا ذيع ناك ول يح ا ارح بألا نوكي نأ :لوألا :ناطرش بألا ةوعد ةحصلو «بألا نم لولا:

 يف اهلك ةمألا نوكت نأ :يناثلا ءانونجم ناك اذإ اذكو «ملسملا ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛هتوعد حصت ال ارفاك وأ اياكم

 كيرشلا ةصح تبحو هريغ وأ بألا نيبو هنيب ةكرتشم تناك ولف «ةوعدلا نيح ىلإ قولعلا تقو نم نبالا كلم
 ؛هتوعد حصت مل اهذرتسا مث هكلم نع نبالا اهحرخأو هكلم يف وأ هكلم ريغ يف تلبح ولو ءاهيقاب ةميقو رقعلا نم

 .كلمتلا ىلإ قولعلا نيح نم كلمتلا ةيالو مايق يعدتسيف «قولعلا تقو ىلإ دانتسالا قيرطب تبثي امنإ كلملا نأل

 «سفنلا ءاقب ىلإ ةحاحلل هنبا لام كلمت بألل تبثي ثيدحلا اذهبف "كيبأل كلامو تنأ" :فع هر هيف لصألاو

 «سفنلا ءاقب ىلإ ةجاحلا نم لاح ندا لسنلا ءاقب ىلإ ةحاحلا نأ ريغ ءاملا ةنايص ىلإ ةحاحلل هتيراج كلمت هلف

 :نيتحاحلا نيب توافقلل اراهظإ ةميقلاب هتيراح كلت هلو ءةميقلا ءادأ ريغب اهر و هبايثو هماعط كلمت هل .كلذلف

 (صلختسم «ييع) . امام اولا نوكي الغل ؛ءطولا لبق كلملا هل تبثيف



 قيقرلا حاكن باب PA حاكنلا باتک

 ءاهدلو - اهرَقُع ال اهتميق هيلعو هدلو ّمأ تراصو «هنم هبسن تبث هاعداف
 بألا ىلع بجي يأ الا يأ 7” بألا دلولا بألا يأ

 . «هدلو م رصت مل تدلوو هابأ اهجّرز ولو ءهمدع لاح بألا ةوعدك جلا ةوعدو
 بألا دلو مأ يأ مر هتمأ نبالا بألا بأ يأ

 نم هسفنلو عايضلا نع هئامل ةنايص بألا نم دلولا بسن يأ :هنم هبسن .هسفنل دلولا ىعدا بألا يأ :هاعداف

 (عءط) .ال مأ هيف نبالا قدص ءال مأ ةهبش ىعدا ءاوس هنم بسنلا توبثل بألا دلو مأ يأ :هدلو مأ (ع) .انزلا

 (ععءط) .دلاولا دوصقم لوصح عم دلولا لال ةنايص ارسعم ولو تقلع موي ةيراحلا ةميق يأ ] :اهتميق هيلعو
 وأ ناك اريقف ةمألا ةميق بألا ىلع بجي يأ [(عءط) .اهرهم وهو ةمألا رقع هيلع بجي ال يأ ] :اهرقع ال

 يفو ءطولا ال ماعطلا ةجاحلا دنع هل لحيو ءاهتميقب هتمأ كلمب اذهلف «ةرصاق هلسن ءاقبإ ىلإ ةجاحلا نأل ؛ارسوم

 يذلا تقولا يأ تقلع موي ربتعت ةميقلا هذهو «تغلب ام ةغلاب اهتميق ال اهلثم نمث اهتميق نم دارملا نأ "هابشألا"

 هسفن كلم يف ئطو هنأ نيبتف «هل اطرش داليتسالا ليبق بألل تبثي كلملا نأل "اهرقع ال" :هلوقو «قولعلا هب لصتا

 .كلملا ريغ يف دجو ءطولا نأل ؛رقعلا بجي :يعفاشلاو رفز لاقو «رهملا هيلع بحي الف

 يف ةرورض الف «قولعلا ليبق كلملا تبثيف «ءعايضلا نع هئامل ةنايص داليتسالا حيحصت ةرورض تبثي امنإ كلملا ذإ

 «ةكر تشم اهوكل كلملا قح وأ بألل افوكل كلملا ةقيقح داليتسالل ححصملا نأ :انلو ءءطولا لاح ىلإ هلقن

 ؛رقعلا هيلع بجي الف «هكلم يف ءطولا عوقوب داليتسالا حصيل كلملا مسقت نم دب الف بألل تباث ريغ امهالكو

 تبثي ال هعدي مل اذإ ىح دلولا ةوعد نودب ققحتي ال داليتسالا نأل ؛ةوعدلاب ديقو «دانتسالا قيرطب كلملا توبثل

 (حتف «صلختسم «ئيع) .نبالل ادبع دلولا نوكي لب هل دلو مأ ريصت الو هبسن
 ةكرتشم نكت مل ام هيلع كلملا مدقتل ارح قلعنا هنأل ؛اهدلو ةميق بألا ىلع ًاضيأ بحي ال يأ :اهدلو ةميقو

 افرك مدان ةطيقلاب اردت ولا قوكرو: هل دلو مآ رعت ال راب نإ فم وبا وبأ لاقو «كيرشلا هطحب يجف
 هكلم هنأل ؛ارح دلولا نوك امأو «بألل تباث ريغ امهالكو «هقح وأ كلملا ةقيقح داليتسالل حّحصملا نأل ؛دلو مأ
 (حتف) .ةهبشلل دحلا طقسو «كلملا نع ءطولا ولخل ؛رقعلا هيلع :ًاضيأ لاقو «هيلع قتعيف هوحأ

 دجلا ةوعد يأ ءاعدلا يه حتفلاب ماعطلا يقو «ءاعدالا رسكلاب بسنلا يف ةوعدلا :بألا ةوعدك دجلا ةوعدو

 تتأ ول ىح ةوعدلا تقو ىلإ قولعلا تقو نم دجلا ةيالو تبثي نأ طرتشيو «بألا ةوعدك بألا ةيالو مدع دنع

 .بألا يف انركذ امل 77/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .هتوعد حصت مل هيلإ ةيالولا لاقتنا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب

 (حتف) .ةحاحلا دنع لاملا كلت يف مه ةيالو ال هنأل ؛مهقوعد حصت الف ماحرألا يوذ رئاسو مألا بأ امأ

 (ع٬ط) .هتوعد حصت الف هتيالو توبث دنع امأ «نونجلا وأ قرلا وأ رفكلا وأ توملاب بألا مدع يأ :همدع لاح

 اهللاقتنا نأل :هدلو مأ رصت مل (ط) .اريغص دلولا ناك نأب بألا اهجوزت وأ ادساف احاكن ولو :هابأ اهجوز ولو

 تراص اذإ هنأل ؛هدلو مأ ريصت :رفز لاقو «هيلإ ةحاح الف «هنودب انوصم راص دقو هئام ةنايصل بألا كلم ىلإ

 - «حاكنلا ةحص عنمي قحلا نم هل ام نأل ؛حاكنلا حصي ال :يعفاشلا لاقو «ىلوأ حاكنلابف روجفلاب هل دلو مأ



 قيقرلا حاكن باب ۳۸۱ حاکنلا باتک

 "فلأب يع هقتع هقتعأ" اهجوز دّيسل تلاق ٌةَدح رح اهُدلوو :ةميقلا ال رهملا بجيو
 جوزلا يأ دبع تحت  ةميق الب

 .هل ءالولاو ءدسفي ال فلأب لقت م ولو :حاكنلا اسف لعفف

 قتعملا هنأل ىلوملل يأ حاكتلا يأ ةروكذملا ةرحلا

 متلكأ ام بيطأ نإ" :3ع لاقو «كيلمتلا مالب هيلإ هفاضأ ءدمحأ هاور «"كيبأل كلامو تنأ" :83ء هلوق ىلإ ىرت الأ =

 ةبتاكمك وأ ةبتاكم ةيراجك تراصف ملسمو يراخبلا هاور ,'مكبسك نم مكدالوأ لاومأ نإو مكبسك نم
 ءاش فيك اهيف نبالا فرصت زاوح ليلدب بألا نع فتنم امهالكو «هقح وأ كلملا ةقيقح حاكنلا نم عناملا :انلق

 هيلإ ةفاضإلاف تبث نعلو «تباث ريغ دمحأ ثيدحو «بألل كلذ زوجي الف ءامهوحنو قاتعإلاو ءطولا نم

 (حتف) [؟؟١/١ :قئاقحلا زمر] .لكألا لح هب دارملا يراخبلا ثيدحو «كيلمتلل ال صيصختلل
 المج اهلثم يف بغري ام يأ لامحلا يف اهلثم رهم ىمسم نكي مل نإ وهو حاكنلاب هايإ همازتلال :رهملا بجيو
 ؛ةرهوجلا يف اذك بيث ول رشعلا فصنو اركب ول اهتميق رشع ءامإلا يفو لثملا رهم وه رئارحلا يف رهملاو طقف
 "هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نم" :8#ع هلوقل ؛هيلع قتعيف هوخأ هكلم هنأل ؛"رح اهدلوو" :هلوقو

 .ةبقرلا كلملا مادعنال ةمألا ةميق بجي ال يأ :ةميقلا ال ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 (ع.ط) .دبع وه يذلا اهجورزب دارملا [(ط) .غلابلا لقاعلا رح لا ديسلاب دارملأ ] :اهجوز ديسل
 .اهنع مهرد فلأب هقتعأ ئعي اذه جوزلا ديس :لعفف .يع ًابئان هقتعأو مهرد فلأب نم هعب يأ :فلأب ينع

 اذكو [(ط) .ةرحلل هؤالوو مهرد فلأ ىلوملل اهيلعو رهملا طقسو حاكنلا دسفو دبعلا قتع يأ ] :حاكنلا دسف
 ؛رهملا ىلوألا ةلأسملا يق طقسيو «حاكنلا دسفو ةمألا تقتع لعفف «فلأب يع اهقتعأ :اهالومل ةمأ هتحت لحر لاق ول

 نأ فالخلا قيقحتو «كلملا مدعل ؛حاكنلا دسفي ال :رفز دنعو «ةيناثلا يف طقسي الو اهدبع ىلع هبوحو ةلاحتسال

 «هيلع هتحض وأ هقدص فقوتي توكسم ىلع ظفللا ةلالد ءاضتقالاو ءاندنع ءاضتقالاب كلملا تبث ركذ اذإ لدبلا

 "كنع هتقتعأو كنم هتعب" :هلوق ةلزنمب "تقتعأ" :ىلوملا لوقو «نيع هقتعأ مث ءاذكب يم هعب :تلاق ول امك راصف
 .هدنع حاكنلا دسفي الف كلملا ت تبثي الف ءاضتقالاب لوقي ال رفزو «حاكنلا دسف ءاضتقا كلملا تبث اذإف

 نع جرخيو رمآلل ءالولا نوكيو مالكلل ًاحيحصت قاتعإلا يف يليكو نك مث ينم هعب :تلاق امأك ريصي :اندنعو
 :تلق نإف «هل ءالولا نوكيو وغل كلملا ريغ نم قتعلا نأل ؛رومأملا نع عقي :هدنعو «هب اهاون نإ ةرافكلا ةدهع

 اذإ ءيشلا :تلق نإف ءالف رخآ ءيش نمض يف لحد اذإ امأو ءادوصقم ناك اذإ معن :تلق «باجيإلاب دقعني عيبلا

 «همزالب تبثي تبث اذإ ءيشلا :تلق ؟حاكنلا خسف قح يق رهظي ال نأ بجوف «ءاهردقب ردقتي ةرورض تبث

 (حتف «ئييع) .اهيلع هبوحو ةلاحتسال رهملا طقسيو «هقرافي الف كلملل مزال حاكنلا خاسفناو

 دسفي :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع ىلوملل يأ :هل ءالولاو (ع) .هقتعأف «نيع هقتعأ :تلاق لب :فلأب لقت مل ولو

 مدعل ادافع وأ ةه دقي نأ لمتحي لاملا ركذي مل اذإ هنأ :امملو «ىلوألا ةلأسملا يف امك رهملا طقسيو ءاهل ءالولاو حاكنلا

 [؟١/77 :قئاقحلا زمر] .رهملا طقسي الو «حاكنلا دسفي الف ةلاهحلا تعقوف «ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو «نمثلا ركذ
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 اذو رفاك ةدع قوا دوهش الب 0 جوزت ٤ ولو هيلع اق املسأ مث ٌزئاج مهنيد

  5ناجوزلا يأ ك توم وأ نئاب نم ولو ٌرخآ اهجوزت

 ا د ا ءادحأ ةّدترم وأ دترم ؛ الو ءامهنيب قرف ةمرحم تناك

 رفكلا رثأ قرلا نأل ؛رهاظ امهنيب ةبسانملا [(ع) .مهوحنو يسوحملاو كرشملاو يمذلا لوانتي وهو] :رفاكلا حاكن باب

 وهف نيملسملا نيب حيحص حاكن لك لوألا :لوصأ ةثالث انههو «قيقرلا حاكن نع رحأ اذهلف «هنم 5 نأ الإ

 نم تدلو'" :83ع هلوقو (؛: دسملا) #بطَحلا هلا هارماوال :ىلاعت هلوق هدريو كلام فالح رفكلا له نيب حيحص

 دنع هودقتعا اذإ مهقح يف زوجي دوهش مدعك هطرش دقفل نيملسملا نيب مرح حاكن لك 0

 خياشم لاقو ؛مهيف ًازئاج عقي :ليق مراحناك لحما ةمرحلا مرح حاكن لك :ثلاثلاو «مالسإلا دعب هيلع نورقيو «مامإلا

 (حتف) .نوثراوتيف بسنلاب امأو «ببسلا اذهب يأ نوثراوتي ال مهنأ اوعمجأو ءادساف عقي لب :قارعلا

 كلذ نودقتعي ال اوناك اذإ مهنأل [(ط) .ةدتعملا حاكن وأ دوهش ريغب جورتلا نأ لاحلاو] :زئاج مهنيد يف اذو

 (ع ىط) .انيلإ اعفارت وأ كلذ دعب :املسأ مث (صلختسم (ئيع) . .اعامجإ مالسإلاب قيرفتلا بجي

 يعي «نيهجولا يف دساف حاكنلا :رفز لاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «ددجي ملو حاكنلا كلذ ىلع يأ :هيلع ارقأ

 مالسإلا لبق مهتمذل مه ضرعتي ال هنأ الإ ةماع تاباطخلا نأل ؛كلام لاق هبو ءرفاك ةدع يف وأ ناك دوهش الب

 ,"دوهشب الإ حاكن ال" :التفع لاق اشا لا بحو ةمئاق ةمرحلاو اوملسأ وأ اوعفارت اذإف «مكاحلا ىلإ ةعفارملا وأ

 هنأل ؛دوهش ريغب حاكنلا يأ ىلوألا ةلأسملا يف ةفينح يبأ عم دمحمو فسوي وبأو «مالسإلا ماكحأ امزتلا نآلاو

 نأ :هلو «مهمزلتف انماكحأ امزتلا دقو ءاعامجإ | زوحي ال ةدعلا يف حاكنلا نأل ؛ةيناثلا ةلأسملا يف رفز عمو هيف فلتخم

 تناك اذإ ام فالخب ءدقتعي ال هنأل ؛جوزلل اقح الو «هب نيبطاخم ريغ مهفوكل ؛عرشلل ًاقح اتابثِإ نكمي ال ةدعلا

 (صلختسم) [؟١/7 :قئاقحلا زمر] .ملسم تحت

 اذإ :امهنيب قّرف ١7/١[ :قئاقحلا زمر] .امهدحأ وأ املسأف هتحأ وأ همأ تناك نأب جوزلل ةمرحم يأ :ةمرحم

 ةحكنألا هذهل له مث ءامهل ًافالخ مامإلا دنع امهدحأ ةعفارمم. ال اعيمج امهتعفارم وأ امهدحأ مالسإب اذكو ءاملسأ
 نمو ديز وبأ مامإلا يضاقلا لاقو ءاعامجإ مهقح يف ةدساف اإ :انباحصأ ضعب لاق ؟ال مأ مهنيب اميف ةحصلا مكح

 نم قيرفتلا امهدحأ بلط ول :لاق يح «حيحصلا وهو «ةفينح يبأ دنع مهنيب اميف حيحص «مراحلا حاكن نإ :هعبات

 دحي ناسنإ هفذقف ملسأ ول ىح اهب لحد اذإ هناصحإ طقسي الو «تبلط اذإ حاكنلا ةقفنب يضقيو «قرفي م يضاقلا

 مهل ضرعتن ال انأ الإ مهقح يف لطاب وه :الاقو ءامب لوحدلاب هناصحإ طقسل ادساف حاكنلا ناك ولو ءهدنع هفذاق

 ال ادحأ يأ :حكني الو (نيكسم «ئيع) .اضيأ ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءاريرقت ال ًاضارعإ ةعفارملا وأ مالسإلا لبق

 امو «هل ةلم الو ةلملا دمتعي حاكنلا نأل و ال واجلس ی ناك ير ةدقرع ذل رتتدلسف

 ١7/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلع رقي ال هيلإ لقتنا
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 نيجوّرلا دحأ ملسأ ولو «يباتكلا نم رش يسوجملاو ءانيد نيوبألا ريخ عبتي دلولاو
 نييسوجم وأ نيياتك اناك ءاوس يباتكلل ًاعباتا نوكيف كرشلا لهأ رئاسو ئولاو

 ا ا رم ءامهنيب قّرف الإو ملسأ نإف “رحألا ىلع ٌمالسإلا ضرع

 ا و
 اذهو «ىلعي الو ولعي مالسإلا نألو ؛دلولل ًارظن هل اعبت هلعج يف نأل ؛نيدلا ثيح نم يأ :انيد نيوبألا ريخ عبتي
 ؛برحلا راد يف دلاولاو مالسإلا راد يف ريغصلا ناك وأ برحلا راد يف وأ مالسإلا راد يف اناك نأب رادلا فلتخت مل اذإ

 هدلو هعبتي ال ملسأف مالسإلا راد يف دلاولاو برحلا راد يف دلولا ناك اذإ امأو انك مالسإلا راد لهأ نم هنأل

 [؟١/7 :قئاقحلا زمر] .سكعلا فالخب «برحلا راد لهأ نم دلاولا لعجي نأ نكمي ال هنأل ؛املسم نوكي الو

 ءماكحألا يف ةيعبتلا عنب رادلا فالتحا نأ :لصاحلاو «يباسلل اكو لم نوكيو دلولا يبم حصي هنأ هيلع عرفتي الو

 ملسأ ول اذكو «هنيد ىلع دلولاف املسم نيجوزلا دحأ ناك نإف :انيد (حتف) .رادلا عبتي نيوبألا مدع دنعو

 (ط) .همالسإب املسم هدلو راص ريغص دلو هلو امهدحأ

 نيل مهنيد نأ نوبسحي مهفإف «مهاوعد بسحب ایوام انيد باتكلا لهأل نأل : يباتكلا نم رش يسوجاو

 دلو امهنيب دلو اذإ ىح ارش يسوحملا ناكف «نيملسملل مهئاسن حاكن زوجيو مهتحيبذ لكوت اذهو «خوسنع

 اهدحأو «تققحت ةضراعملا نأل ؛ايسوحم نوكي :يعفاشلا لاقو [؟؟١/14 :قئاقحلا زمر] .هل اعبت ايباتك نوكي

 ءيش يف مارحلاو لالحلا عمتحا ام" :83ع هلوقل ؛ةمرحلا بجوي ام حجريف «لحلا بجوي رحآلاو ةمرحلا بجوي
 ةلم هلك رفكلا نألو «مالسإلا ضراعي ال رفكلا نأل ؛املسم امهدحأ ناك اذإ ام فالخب ,"لالحلا مارحلا بلغ الإ

 امم حّجريف مالسإإلا ماكحأ نم ةحك انملاو ةحيبذلا لح نأ :انلو ءرخآلا نع مهدحأ لضفي الف «هدنع ةدحاو

 نم رش ينارصنلاو «يباتكلا نم رش كرشلا لهأ رئاسو ييثولا اذكو «ةضراعملا ققحتت الف مالسإلاب حّجري امك

 يسوحا نأ ةنسلا يف دروو ءاباذع دشأ ةرحألا فيو ‹«يسوجمك قنخي لب هل ةحيبذ ال هنأل ؛نيرادلا يف يدوهيلا

 مالسإب قرفي نييس وجا يفف «هدعب وأ لوحدلا لبق ءابإلا ناك ءاوس «فقوتي الو امهنيب يضاقلا قرف مالسإلا

 تحت اهفوكل ؛اط ضرعتي الف جوزلا ملسأ نإو ءامهنيب قرفي ةجوزلا تملسأ نإ نييباتكلا يفو «ءابإلا دعب امهدحأ

 نأل ؛مالسإلا رصملا ىلع ضرعي ال :يعفاشلا لاقو «ملسأف يسوحب جوزلاو ةيباتك يه تناك اذإ كلذكو «ملسملا

 ىلإ لحؤيف دكأتم هدعبو «مالسإلا سفنب عطقنيف ,دكأتم ريغ لوحدلا لبق حاكنلا كلم نأ الإ مهل ًاضيرعت هيف
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 ملسأ ولو ءاثالث ضيحن ىتح نبت مل همث امهدحأ ملسأ ولو ,اهؤابإ ال قالط هؤابإو

 برحلا راد يف يأ نيحوزلا دحأ يأ مالسإلا نع جوزلا راكنإ يأ

 0 مس نا وا ست هطول CEES ءاهحاكن يقب ةيباتكلا نع

 هر لغ نر ل ف نوي ناك اذ[ ان. و ا رن درع ع ريض ادعا نک ل عه
 اذإ دتعتف ءطقف ةأرملا تملسأ اذإ نيفرطلا دنع قالط ةقرفلا هذه نأ ملعا مث .ةمولعم ةياف نونجلل سيل هنأل

 ةأرملا نم هدوجو روصتي هنأل ؛اخسف لب اقالط نوكت ال :فسوي يبأ دنعو «جوزلا ىبأو اه لوحدلا دعب تملسأ

 «ناسحإلاب حيرستلا بجو فورعملاب كاسمإلا تاف امل هنأ :انلو «كلملا ببسب ةقرفلاك ناكف قالطلا عقي ال هلثعو

 «يفانتلل لب عملا اذ ال هيف ةقرفلا نإف كلملا فالخب ءاقالط نوكيف «كلذ يف هبانم يضاقلا بان الإو قلط نإف

 (حتف «ْييع) .اقافتا اقالط ةقرفلا نوكت الف طقف جوزلا ملسأ ذإ امأو

 ناك نإ امهدحأ مالسإب ةقرفلا تعقو :يعفاشلا دنعو ءاندنع قافتالاب اقالط ةأرملا ءابإ نوكي ال يأ :اهؤابإ ال
 دكأت هنأل ؛هلك رهملا اهلف لوحدلا دعب ناك نإف ءابإلاب ةقرفلا تعقو اذإ مث ءرم امك فقوتي هدعبو :لوخدلا لبق

 رهم الف اهئابإب ناك نإو «لوحدلا لبق هنأل ؛رهملا فصن اهلف جوزلا ءابإب ناك نإف لوحدلا لبق ناك نإو «لوحدلاب

 (ط) .الوأ ام لحاد ةأرملا :نبت مل [؟؟ 4/١ :قئاقحلا زمر] .ةعواطملاو ةدرلاك اهل

 «نييباتك انوكي مل وأ ءةملسملا يه ةأرملاو ءاينثو رحآلاو ايباتك امهدحأ ناك وأ نييباتك اناك اذإ اذه :اثالث ضيحت ىتح

 اههدحأ مالسإ ناك نإ :يعفاشلا لاقو ءّرم ام ىلع امهحاكن ىلع امهف ةيباتك ةحوزلاو «جوزلا ملسأ اذإ امأو

 (راهطأ يأ) ءورق ةثالث يضم ىلع فقوتي لوحدلا دعب ناك نإو «لاحلا يف مالسإلاب ةقرفلا تعقو لوحدلا لبق
 فقوت هحوو «هدنع نيرادلا فالتحال ريثأت الو «مالسإلا راد يف امهدحأ ملسأ اذإ اميف هبهذم نم رم ام ىلع

 روصقل ؛رذعتم مالسإلا ىلع ضرعلاو ةعاط هنوكل ؛ةقرفلل اببس سيل مالسإلا نأ :اندنع ضيح ثالث ىلع ةقرفلا

 ؛ضيح ثالث يضم وهو «ةقرفلا ماقم ةقرفلا طرش انمقأف «داسفلل ًاعفد ةقرفلا نم دب الو «برحلا راد يف ةيالولا

 .يعحرلا قالطلا يف ةقرفلا طرش ضيح ثالث ءاضقنا نأ ام

 ريغب ةقرف اأ امهنع يورو «"ريبكلا ريسلا" يف امك ًاقالط نوكي :امهدنعف ؟ال مأ ًاقالط نوكي له ةقرفلا هذه مث

 ىلإ امهدحأ جرح اذإ كلذكو «يضاقلا قيرفتب ال ًامكح تعقو ةقرف هذه نأل ؛ةفينح يبأ دنع وه امك قالط

 يضاقلا ةيالو مدعل ؛ضيح ثالث يضمت يح امهنيب ةقرفلا عقت ال برحلا راد يف امهدحأ مالسإ دعب مالسإلا راد

 مث ءاه لوحدملا ريغو اب لوحدملا اهيف يوتسي اذهو «ةدع نوكت ال ضيحلا هذهو «برحلا راد يف يقب نم ىلع

 ةملسملا يه تناك نإو «كلذكف ةيبرح ةأرملاو لوحدلا دعب ناك نإو ءاهيلع ةدع الف لوحدلا لبق ناك نإ

 (ئيع «صلختسم) .اهيلع ةدعلا بحت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع كلذكف

 [؟ 75/١ :قئاقحلا زمر] .هنم لهسأ هنأل ؛ىلوأ ءاقبلاف ءادتبا ام جوزتلا هل زوجي هنأل :اهحاكن يقب
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 دادتراو قدع »لي لئاحل ا e هل ةقرفلا ( ببس نيرادلا نيابتو

 2 ا ا دع ماو نا و اعلا ساروا فار او الا ف رك ل ب «لاحلا يف خسف امهدحأ

 مالسإلا راد ىلإ نيجوزلا دحأ جرح اذإ يح ءاندنع ةقرفلا عوقو ببس يأ ] :ةقرفلا ببس نيرادلا نيابتو
 اذإ ىح «نيرادلا نيابت نود يببسلا وه ةقرفلا ببس :يعفاشلا لاقو ءاندنع [(ع) .ةنونيبلا تعقو اًيمذ وأ املسم

 يبس ولو «عقت ال :يعفاشلا دنعو ءاندنع امهنيب ةقرفلا تعقو املسم برحلا راد نم انيلإ نيحوزلا دحأ جرح

 «يعفاشلا دنع يبسللو اندنع نيرادلا نيابتل ؛اقافتا امهنيب ةقرفلا عقت مالسإلا راد ىلإ ءيجو نييبرحلا نيجوزلا دحأ

 نيرادلا نيابت نإ :اولاق ,دمحأو كلام لاق هلوقبو «عقت :يعفاشلا دنعو ءاندنع امهنيب ةقرفلا عقت مل اعم ايبس نإو

 مزلتسم وهو يباسلل كلملا صولخ يضتقيف يبسلا امأو «ةقرفلا عوقو يف كلذل رثأ الو ةيالولا عاطقنا يق رهظي

 بحوي يبسلاو «نيرادلا نيابت عم يک الو ةف مظتنت ال حاكنلا حلاصم نإ :انلق «حاكنلا كلم عاطقنال

 .هءاقب يفاني ال اذكف حاكنلا ءادتبا يقاني ال وهو «ةبقرلا كلم

 دقعب اهدر اع هنأ يور :تلق ؟اوركذ ام ىلع ليلد لوألا دقعلاب اهجوز ىلإ بنيز هتنب 8ع هدر :تلق نإف
 نإف «هتحصل انيور ام ضراعي الف لقنلا لهأ دنع حيحص ريغ هوور ام نأ ىلع يفانلا نم ىلوأ تبثملا ناكف ديدح

 هل جرخ يح لقنل ١ لهأ هقثو دقو حصي الف مهبم حرح اذه :تلق ؟هيف ملكتم وهو جاجح متيور ام يف :تلق

 نيتنسب :ليقو «نينس تسب همالسإ لبق ناك اهمالسإ نأ هيف ركذ هنأل ؛رهاظلا كورتم هوور ام نألو «ملسم
 ساطوأ ايابس ءطو كع حابأ دق :ليق نإو ءامهنم رخأتملا مالسإ لبق اّهدع ءاضقنا دعب حاكنلا ءاقب نوري ال مهو

 (ييع) ٠ .اولتق نهلاجر نأل ؛نهدحو نيبس لب ملسن ال :تلق «نهجاوزأ عم نيبس دقو ءاربتسالا دعب
 دصق ىلع مالسإ راد ىلإ برحلا راد ةكراتلا يأ :ةرجاهملا (ع) .اندنع ةقرفلا ببس يبسلا سيل يأ :يبسلا ال

 ديق «ةيمذ وأ تناك ةملسم ىلبحلا ريغ نعي لماحلا دض :لئاحلا (ط) .ةيمذ وأ ةملسم تناك ءاوس دوعلا مدع

 (ع) .عضت ىح اهحوزت زوجي ال ىلبحلا نأل ؛لئاحلاب
 دعب تعقو ةقرفلا نأل ؛ةدعلا اهمزلت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةدع الب ىلبحلا ريغ ةرحاهملا حكنت يأ :ةدع الب

eنه وحكذت ْنَأ ْمُكْيلَع حان الرو :ىلاعت هلوق ةفينح يبألو «مالسإلا مكح اهمزايف «مالسإلا  

 اذإ امأ «خسن يهو «صنلا ىلع ةدايز ةدعلا دعب امم. هدييقتف اقلط تارجاولا حاكن حابأ ثيح (٠١:ةنحتمملا)

 تباث ادلو اهنطب يف نأل ؛اهلمح عضت مل يي ا سل ا ل ا

 برحلا راد يف تقلط يلا نأل ؛ةرحاهملاب ديقو «ةياورلا رهاظو حصألا وهو اطايتحا عنملا قح يف رهظف «بسنلا
 (حتف «نيع) .ةثالثلا تلاق ةرجاهملا ىلع ةدعلا بوجوبو ءاقافتا اهيلع ةدع ال

 لاحلا يف حاكنلا خسف مالسإلا نع نيجوزلا دحأ دترا اذإ يأ [(ط) .هدعب وأ لوحدلا لبق ناك ءاوس] :لاحلا يف خسف

 ارابتعا قالطب ةقرف يهف جوزلا نم ةدرلا تناك نإ :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع هقالطإب اذهو «قالط ريغب امهنيب قرف يأ

 = ةيفانم اهفوكل حاكنلل ةيفانم ةدرلا نأب قرف ةفينح وبأو «ءابإلا يف هل ناك يذلا هلصأ ىلع رم فسوي وبأو «ءابإلاب



 رفاكلا حاكن باب ۳۸٦ حاكنلا بانك

 ولو ولو «هریظن ءابإلاو ل تدترا إو ترا نإ هفصن اهريغلو ءاهلك يملا ةءوطومللف

 ءيش اهل بجي ال يأ ةأرملا يلا طلو نا ر اهب لوحدملا ةأرما يأ

 .ابقاعتم املسأ ول تنابو «نبت مل اعم املسأو ادترا
 ةأرملا يأ ناجوزلا ي

 بجيف فورعم اب كاسمإلا توفي هنأل ؛ءابإلا فالخب ءاقالط ةدرلا لعجي نأ رذعتف حاكنلل عفار قالطلاو ءةمصعلل =
 دعب ةدرلا تناك نإ :يعفاشلا لاقو «ةدرلاب فقوتي الو ءءاضقلا ىلع ءابإلاب ةقرفلا فقوتي اذهلو «ناسحإلاب حيرستلا

 (صلختسم «ييع) .لاحلا يق نيبت لوحدلا لبق تناك نإو «ءورق ةثالث يضمت ىح هنم نيبت ال لوحدلا

 نأل ؛جوزلا يأ ] :دترا نإ (ع) .هطوقس روصتي الف لوحدلاب دكأت هنأل ؛هنم وأ اهنم ةدرلا تناك ءاوس :اهلك

 نإف «هدعب وأ لوحدلا لبق نوكي نأ امإ ولخي ال ةدرلا نأ ملعا [.رهملا فصن بحجوف لوحدلا لبق هتهج نم ةقرفلا

 جوزلا دتري نأ :اهدحأ :روص عبرأ لصحف «ةأرملا وأ جوزلا وه دترملا نوكي نأ امإ ًاضيأ ولخت الف لوخدلا دعب ناك

 دعب ةأرملا دترت نأ :ثلاثلاو ءرهملا مامت اهلف لوحدلا دعب وه دتري نأ :اهيناثو ءرهمل فصن ةأرمللف لوحدلا لبق

 «"ال تدترا نإو" :هلوق نعم وهو امل رهم الف لوحدلا لبق ةأرملا دترت نأ :عبارلاو ءاضيأ رهملا مامت اهلف لوحدلا
 (صلختسم) .هقيلطتب ربتعاف هلبق نم ةقرفلا جوزلا دادترا يفو ءاهلبق نم ةقرفلا نأل ؛اهل ةقفن ال اذكو

 امهدحأ ءابإ يأ :ءابإلاو (ع) .اهتهح نم ةقرفلا نأل ؛ءيش امل بجي ال لوحدلا لبق ةأرملا يأ :ال تدترا نإو

 بجي ناك امهيأ نم لوحدلا دعب ناك اذإ ىح ءدادترالا ريظن يأ :هريظن (ع) .رخآلا مالسإ دعب مالسإلا نع

 22 .ءيش بجي ال اهنم ناك نإو «فصنلا بجي هنم ناك نإف لوحدلا لبق ناك نإو هلك رهملا

 نبت م مالسإلاو دادترالا يف رخآلا ىلع امهدحأ قبس فرعي ملو أعم املسأ مث أعم ناجوزلا دترا اذإ يأ :نبت م

 ةيفانم امهدحأ ةدر نأل ؛رفز لوق وهو امهنيب ةقرفلا عقت سايقلا ينو ناسا منيع اك ىلع امهف ةأرملا

 مهرمأت ملو اوملسأ مث اودترا ةفينح نب نأ :ناسحتسالا هجو ءامهدحأ ةدر امهتدر يف نأل ؛ىلوألاب امهدرف

 عامجإلاب ةلمج عقو ام مهدادترا نإ :ليق نإف .هذ ركب يبأ ةفالح نمز يف اذه ناكو «ةحكنألا ديدجتب ةباحصلا

 مهمالسإو مهدادترا يأ ةلمج دحو هنأك مكح يف لعجي خيراتلا ةلاهج دنع :انلق ؟هب لالدتسالا ميقتسي فيكف

 e «ييع < Ca .ةباحصلا عجب نسايقلا :كزتق ,خيراتلا ةلاهجلا 9 عقو

 مدقت اذإ امهدحأ مالسإ نأل :ًابقاعتم (ط) .رخآلل ايقاع اي حو رك نورك لاح نادترملا يأ :املسأ ول

 ناك نإو ءرهملا طقس لوحدلا لبق ةأرملا يه امالسإ رخأتملا ناك نإو «فالتحالا ققحتيف هتدر ىلع رخآلا يقبو

 ؛فسوي يبأ دنع امهنيب ةقرفلا تعقو اسجمتف ملسم تحت ةينارصن تناك ولو ةعتملا وأ رهملا فصن اهل جوزلا وه

 نأ فرع امل هدحو جوزلا ةّدرك راصف «هيلع رقت ةأرملاو مالسإلا ىلع ربحي لب نيدلا كلذ ىلع ّرقي ال جوزلا نأل

 عقت ةقرفلا نإف ادومت ول امك راصف ءاشنإلاك لعجي ال رفك ىلإ رفك نم لاقتنالاف «ةدحاو ةلم هلك رفكلا

 ثادحإك ةينارصنلا سجمت نأل ؛اعم ادترا امال [١؟/١ :قئاقحلا زمر] .كس دمحم ًافالخ اذه اذكف «قافتالاب
 قل ل E ا ELS ا

 (حتف) .اقرتفاف «عقت ال تدوعت ولو امهنيب ةقرفلا عقت اهدحو تسجمت ول



 مسقلا باب ما حاکنلا باتك

ei تاب هم 

 ,ةمألا فعض ةّرحللو هيف ةّيباتكلاك ةملسملاو ءةيدقلاك ةديدجلاو بيثلاك ركبلا
 ةملسملا ةجوزلا يأ ةديدجلا ةأرملا يأ

 ركذ امل [(ط) .عامجلا ال برشملاو لكأملاو نيكسلاو ةقفنلاو ةتوتيبلا يف تاحوزلا نيب ةيوستلا وه] :مسقلا باب

 نيسلا نوكسو فاقلا حتفب وهو ءمسقلا نايب نم دب نكي مل دبعلل نيتنثو رحلل ةوسنلا نم ةعبرأ حاكن زاوح
 حتفلاب نكلو «بيصنلا يعم امهالك :لاقيو «بيصنلا نعم. رسكلابو «ةغل ءاكرشلا ءابصنأ نييعت يعمي ردصم
 ال يكسلاو ةقفنلاو ةتوتيبلا يف تاحوكتملا نيب ةيوستلا :حتفلاب اعرشو ءرسكلا فالخب «صاح عضوم يف لمعتسي

 ق را الل جورلا لمح ناک ول «ةبحماك اهيف ةيوستلا ىلع ردقي الف «طاشنلا ىلع ييتبت اهنأل ؛ةعماجملا يف

 الد هلآ فخ نفل :عبرألا لح نايب دعب ىلاعت هلوقل ؛بحاو مسقلاو ءنسح وهو ةيعفاشلا هركذ امك اراهن

 رثكأ نع عنملا توبثو «لدعلا مدع فوح مدعب اذنكم عبرألا لح اندفتساف «(۳:ءاسنلا) 4كناَمْيَأ تكلم اَم ْوأ خاو

 (حتف «ئيع) .نهددعت دنع هباجيإ ملعف «هفوح دنع ةدحاو نم

 ةقهارملاو ءانرقلاو ءاقترلاو ةضيرملا نأ عم امهصخو 0 وأ اركب ةديدجلا تناك ءاوس اقلطم :ةعيدقلاك ةديدجلاو

 امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل تناك نم" :اكتع هلوقل ؛مسقلا يف امهنيب ةيوستلاو «فالخلا لح امهنأل ؛اهريغك ةنونحمباو

 ةديدحلا نيب هيف لصف ال قلطم وهف «هحام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور «جولفم يأ "لئام هقشو ةمايقلا موي ءاج

 .كلذ يف امهنيب توافت الو «حاكنلا قوقح نم مسقلا نألو ؛ةيباتكلاو ةملسملاو بيثلاو ركبلاو ةميدقلاو

 نع يور امل ؛كلذب اهيلع بستحي الو ءاثالث ةديدجلا بيثلا دنعو اعبس ةديدحلا ركبلا دنع ميقي :يعفاشلا لاقو
 ءينطق رادلا هجرخأ "هلهأ ىلإ دوعي مث ءثالث بيثللو عبس ركبلل" :لوقي دلي هللا لوسر تعم :لاق هنأ هو سنأ

 نإ اعبس اهدنع تيبيف ةديدجلاب أدبي نأب ةدايزلا نود ةديدجلل ةءادبلاب ليضفتلا هنم دارملا :انلق ءدمحأو كلام لاق هبو

 نألو ؛حلصلا ىلع لومحم وه وأ ءاثالث وأ ًاعبس يأ كلذك ةميدقلا دنع تيبي مث ءابيث تناك نإ ًاثالث وأ اركب تناك

 (حتف «صلختسم «ئيع) .رثكأ اهبناج يف ةشحولا نأل ؛ليضفتلاب ىلوأ ةميدقلا

 لماحلاو ءاسفنلاو ضئاحلاو ءاهنم فاخي ال يلا ةنونحماو ءاقترلاو ةضيرملاو ةحيحصلا كلذكو «مسقلا يف يأ :هيف

 (ط) .ءاوس اهلك اهنم رهاظملاو اهنم ىلوملاو ةمرحماو ءاهيطو نكمب يلا ةريغصلاو لئاحلاو
 ةرحللف ةمأ ىرخألاو ةرح امهادحإ ناتأرما هل ناك نإ يأ [(ع) .ءاوس امه كلام نعو «ةبتاكملاو ربدملاو] :ةمألا فعض

 وهو ؛امإإ» يلعو قيدصلا ىضق كلذبو «"ةليل ةمأللو مسقلا نم ناتليل ةرحلل" :#كلع هلوقل ؛مسقلا نم ةليل ةمأللو ناتليل
 ءمسقلا يف ناصقنلا راهظإ نم دب الف ءاهدعب الو اهعم اهحاكن زوجي ال هنأ ليلدب ةرحلا لح نم صقنأ ةمألا لح نأل

 «ةحيحصلاك مسقلا يف ةضيرملاو «ةيمذ وأ ةملسم نك ءاوس مئاق نهيف قرلا نأل ؛ةمألا ةلزنمب دلولا مأو ةربدملاو ةبتاكملاو

 (حتف «صلختسم) .هيف نهق اطقسم نوكي ال هضرم اذكف «مسقلا يف اهقح طقسي ال اهضرم نأ امكو



 مسقلا باب AA" حاكنلا باتك

 .ىرخألل اهمسق تّبهو نإ عجرت نأ اهو 0 ةعرقلاو ءاش نمب رفاسيو

 جوزا ىلع نهتم ةدحاولل يأ ةر تن علل جوزا
 نأ هل اذكف «نهنم ةدحاو بحصتسي ال نأ جوزلل ناك نح رفسلا يف نه قح ال هنأل ؛نهنم :ءاش نمب رفاسيو

 ةرثك وأ نم وأ اه ضرمل نهضعبب رفسلا هيلع رّسعتي دق هنأل ؛ةعرق الو اهتبحاص نم نذإ الب رثكأ وأ ةدحاوب رفاسي

 بستحت م و «نهولقل ًابييطت بحأ ةعرقلا نكلو «تيبلا يف وأ رفسلا يف ةعتمألا ظفح يف نهضعب نمتأي دقو «دالوأ
 ناك 5 يبلا نأ نفذ ةشئاع نع يور امل ؛ةعرقلا بحت :يعفاشلا لاقو «هئاسن ةيقبل يضقي ال يح هرفس مايأ هيلع

 يف نهل قح ال هنأ :انلو «هيلع قفتم ءامب جرخي اهمهس وأ اهتعرق تحرح نهتيأو «هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ
 ةبجاو ةيوستلا نكت مل يلع هنأ هيلع ليلدلاو ,نمولقل ابييطت هب لوقن نحنو «بابحتسالا ىلع لدي يلع هلعفو «رفسلا
 نم كيل يوو َنهْنِم ُءاَشَت ْنَم يجر :ىلاعت لاق [۲۲۷/۱ :قئاقحلا زمر] .الضفت هلعفي ناک امنإو ءرضحلا يف هيلع
 ةيريوحو ةدوس هاجرأ نممو «نهنع هللا يضر ةصفحو بنيزو ةملس مأو ةشئاع يوؤي نمم ناكف (01:بازحألا) ءا

 يوؤتو اهتعجاضم كرتتو اهرخؤت يأ ءاشت نم يجرت :يواضيبلا لاق «نهنع هللا يضر ةنوميمو ةيفصو ةبيبح مأو

 (حتف) .اهعجاضتو كيلإ مضت يأ كيلإ
 لبقتسي نكل هعم تناك يلا عم هرفس مايأ بستحي ملو ءاهتعرق تحرح نك. رفاسيف ءبحأ نهنيب :ةعرقلاو
 و زاح اهتبحاصل اهمسق كرتت نأ تاجوزلا ىدحإ تيضر نإ يأ :عجرت نأ اهو (ط) .امهنيب لدعلا

 ءاهقالط 5 يبلا دارأ اههفذ ةدوس تربك امل هنأ اقرض نم مسقلا ةبه زاوج ىلع ليلدلاو «جوزلا ىلع عوحرلا

 ناك امنإو فك يبلا اهكسمأف «هحاوزأ عم ةمايقلا موي رشحت نأل ام ةشئاعل اهموي تلعجو لعفي ال نأ هتلأسف
 ءاطاقسإ ال اعانتما هنع عوحرلا ناك كلذك سيل ام نأل ؛مئاقلا يف نوكي امنإ طاقسإلا نأل ؛ةبهلا دعب عوحرلا امل

 (حتف «صلختسم) .ءاش يم عحري نأ ريعمللو ةيراعلا ةلزنمب ناكف

 (ع) .ءاش يم ةيراعلا يف عحري ريعملاك طقسي الف دعب بحي مل اقح تطقسأ األ :ىرخألل



 عاضرلا ماكحأ ۳۸۹ عاضرلا باتك

 عاضرلا باتک
 هماكحأ نايب يف يأ

 a Î لف نإو هب مرحو «صوصحم تقو يف ةّيمدآلا يدث نم عيضرلا صم وه
 عاضرلاب عاضرلا ةدم وهو اريثك وأ اليلق اعرش عاضرلا يأ

 برض باب نمو ‹لصأ ملع باب نم لعفلاو «ةغل رشكلاو ثلصأ ءارلا حتف ناويدلا يف لعح] :عاضرلا باتک

 «عاضرلاب الإ الاغ هومأ عادا يف شيعي ال وهو .دلولا حاكنلا نم دوصقملا ناك امل [(نيكسم) .دحن لهأ ةغل

 كلونعت نأ ليلعتلا اذه ىصضتقمو ,.هماكحأ رخآ هلعج هنع ةرحأتملا حاكنلا راثآ نم يهو هب قلعتت ماكحأ هل ناكو

 ءارلا رسكب وهو «ةمرحلل ببس عاضرلاو «لحلل ببس حاكنلا نأ ثيح نم ناريظن امهف «ةرهاصملا ةمرحل ببس

 اهبلحي الو همنغ وأ هلبإ عضري يذلا عضار ميئل :لاقيو «ءاحلا عم رسكلا يعمصألا ركنأو ةعاضرلا كلذكو اهحتفو

 لصي مل نإ ةعاضر الو صملا دحوي دق هنألف :لوألا امأ ءاسكعو ادرط ضوقنم فيرعتلا اذه :عيضرلا صم وه

 وأ مفلا طسو يف بصي هفوح ل ل ل :يناثلا امأو «فوجلا ىلإ

 ةتيم اركب ولو' 'ةيمدآلا يدل نم " :هلوقو «نيذفنملا نم فوجلا ىلإ لوصولا دارأ هنأ : ادي ا

 سمخب الإ مرحي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع ءاوس هريثكو هليلق عاضرلا نأ :لوألا :نيعضوم ف فالح هيفو :هب مرحو

 نم لزن اميف ناك :تلاق اأ امض ةشئاع نع يور امل ؛تاعضر ثالث هنعو «دمحأ لاق هبو تاعبشم تاعضر

 نم أرقي اميف يهو 4 هللا لوسر يفوتف «تامولعم سمخب نخست مث نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا

 «'ناتحالمإلاو ةحالمإلا مرحت ال" :ظفل يفو "ناتصملاو ةصملا مرحت ال" :تلاق امنأ :اهنعو ءملسم هاور «نآرقلا

 .هبهذم تابثإل لوألاو ءانبهذم يفنل ىضق يناثلا ثيدحلاف «ملسم هاور

 ديق ريغ نم عاضرإلا لعفب هقلع (٣۲:ءاسلار ةَعاَضَرلا َنِم کاو ا يتاللا ہار :ىلاعت هلوق انلو

 عاضرلا نم مرحي" :لاق لع هنأ ملسمو يراخبلا هاور ام اهنم ثيداحألا قالطإو «خسن وهو «ةدايز هب دييقتلاو «ددعلاب

 مرح ام عاضرلا نم مرح هللا نإ" :لاق الع هنأ ةشئاع ثيدح :اهنمو "بسنلا نم مرحي ام" ظفل يفو "محرلا نم مرحي ام

 «ناك "ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت ال" :هلوق :لاق هنأ مذ سابع نبا نع يور «خوسنم هاور امو ؛هيلع قفتم "ةدالولا نم

 نا لاقو هاف دوعسم نبا نع هلثمو «يزارلا ركب وبأ هنع هاكح اسوس ن مرت ةدحاولا ةعضرلاف مويلا امأف

 بح وف «هيبأ نع ةرمو ‹ةشئاع نع ةرمو 3ع يبلا نع ةرم ديز نبا هيوري هنأل ؛ةبرطضم كك ةشئاع ثيداحأ :لاطب

 = «نيعباتلا روهمجو لد دوعسم نباو رمع نباو سابع نباو يلع بهذم انبهذمو هللا باتك ىلإ عوحرلاو ءاهكرت



 عاضرلا ماكحأ ۳۹۰ عاضرلا باتك
 ود ف ك

 ع SE «هنبأ تحأو هيخأ مأ الإ ءبسنلاب مرح ام ارهش نيثالث يف

 دهملا يف مرحي هليلقو عاضرلا ريثك نأ ىلع نوملسملا عمجأ :ثيللا لاقو ؛ءاملعلا روهمج لوق وه :يوونلا لاقو =
 ثالث رفز دنعو «ناتنس امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ارهش نوثالث عاضرلا ةدم نأ :يناثلا فالخلاو «مئاصلا رطفي امك

 :امهو «دواد وبأ هاور )000 لاصف دعب عاضر ال" :ةتفع هلوقب خوسنم ريبكلا عاضرإ نأ :انلو «نينس

 كارهش ٠ َنوُنالَ ُهَلاَضفَو لمحو :هلوقو (28:ةرقبل» (نيلماك نْيلْوَح َنهَدالْوَأ َنْعِضْرُي ُتاَدِلَوْلاَوإ» :ىلاعت هلوق
 ةت امانأ از اكلام نأ الإ ءةثالثلا تلاق هبو «نالوح لاضبلا ىف ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأو (١١:فاقحألا)

 :هلوق دعب (۲۳۳:ةرقبلا) #رواشتو اًمهنم ضار نع ًالاَّصف ادا أ نإ :ىلاعت هلوق هلو ءاهدحي ملو نيتنسلا ىلع

 .عاضر نيلوحلا دعب نأ تبثف (َنْعِضْرُي ُتاَدِلَولاَو
 «ماطفلل نبللا عم يبصلا اهيف داتعي ةدم ةدايز نم دبالف «ةدحاو ةعفد نبللا نع دلولا عطق نكمي ال هنأ :هيف ئعملاو

 ةدمع ًارابتعا رهشأ ةتس ةداعلا امم لقتنت ةدم لقأو «نبللا ىسني نأ ىلإ ىرخأ ماعطلاو «ةرات نبللا هؤاذغ نوكيف
 ُهلْمَحَو» :ىلاعت هلوق :ةفينح يبألو «ةعبرألا لوصفلا ىلع هلامتشال ؛لماكلا لوحلاب ةدايزلا ردق رفزو «لبحلا
 ؛لامكلا ىلع امهنم لكلا ةدم تناكف «ةدم امل برضو نيئيش ركذ ىلاعت هللا نأل ؛(5١:فاقحألا) 4 ُهَلاَصْفَو

 «ناتنس لمحلا ةدم رثكأ نأب متمكح اذاملف :ليق نإف ,"رهش نوثالث هلاصفو ارهش نوثالث هله" :لاق هنأكف

 نأل ؛دحاولا ربخب اذه زاجو «لزغم ةكلفب ولو نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف ىقبي ال دلولا :اه#© ةشئاع لوقل :انلق
 (ئيع «صلختسم) .سايقلا لثم مكحلا تابثإ ي يهو ةلوأم ةيآلا

 (ع«ط) .ێفي هبو ناتنس :الاقو دنع فصنو ناتنس يهو اهيف عاضرلا دحو اذإ يأ :ارهش نيثالث يف

 (ع) .بسنلا ببسب مرح يذلا عاضرلا ببسب مرح يأ :بسنلاب (ع) ."مرح" :هلوقل لعاف عفرلا لحم يف :مرح ام
 نم امي جوزتي نأ زوجي الو «عاضرلا نم اممي جوزتي نأ زوجي يأ "هب مرح" :هلوق نم ءانشتسا] :هيخأ مأ الإ
 تناك نإ بسنلا يف هنأل ؛بسنلا نم هيأ مأ جوزتي نأ زوج الو «عاضرلا نم هتحأ مأ اذكو [(ع) .بسنلا
 هاو سيال اعنا انك وانني ا ةعرظوم تحالا و تالا ماا مالا وأ ماو: يكل اهلا
 وأ مأو بأ نم اناك نأب هنم تناك نإ بسنلا نم هتنب وأ هنبا تحأ نأل ؛بسنلا نم كلذ زوجي الو «ةعاضرلا

 ةلأسملا يف عاضرلاو «لوحدلاب مرحت اهتنب نإف «هتبيبر يهف مأ نم اناك نأب هنم نكت مل نإو «هتنب يهف بأ نم
 .امهيلك نوكي نأو «هيخأب اقلعتم نوكي نأو «مألاب اقلعتم نوكي نأ زوجي ىلوألا

 نم مرحي ال بسنلا نم مرحي ال ام لكو ءامهيلكب وأ نبالاب وأ تحألاب ًاقلعتم نوكي نأ زوجي ةيناثلا يف اذكو
 «بسنلا نود عاضرلا نم زوجت ىرخأ روص انههو «نيتروكذملا نيتروصلا يف امك عاضرلا نم مرحي دقو ؛عاضرلا
 = عاضرلا نم هدلو ةدحب جوزتي نأ هل زوج :ةيناثلا «بسنلا نود عاضرلا نم هدفح مأب جوزتي نأ هل زوجي :ىلوألا



 عاضرلا ماكحأ ۳۹۱ عاضرلا باتك

 ةمع هتخأو مع هوحأو تمخأ هتتبو خأ هثباو و | هنم اهنبل ةعضرم حوزو

 جوزلا تحعأ يأ عيضرلل جوزلا خأ يأ جوزلا تنب يأ

 LEAL OE E DOS 057 اعاضر هيحأ تا لو

 ج وزتت نأ اهل زوجي :ةعبارلا «بسنلا نود عاضرلا نم هنبا ةمعب جوزتي نأ هل زوجي :ةثلاثلا ءبسنلا نود =

 :ةسداسلا ءبسنلا نود عاضرلا نم همع مأ جوزتي نأ هل زوجي :ةسماخلا ءبسنلا نود عاضرلا نم اهيحأ يبأب

 نود عاضرلا نم اهتنبا خأب جوزتت نأ اهل زوجي :ةعباسلا ءبسنلا نود عاضرلا نم هلاح مأ جوزتي نأ هل زوجي

 (نيكسمو [؟ 71/6 :قئاقكلا زمرا ..تسنلا

 ديسلاف ةمأ تناك نإو «جوزلا نم لزن ةعضرملا نبل :ئيعملاو ؛ةعضرملل ةفص ةلمحلاو جوزلا نم يأ | :هنم اهنبل

 ناك رخآ جوز ببسب اهنبلو «نبل تاذ تحجوزت ناب هنم اهنبل سيل جوز نع كلذب زرتحا [(ع «ط) .ةهبشب ئطاولاو

 نأ هل زوجي يح «عاضرلا نم هبيبر نوكي امنإو ءعاضرلا نم هل ًادلو نوكي ال هنإف ءايبص هب تعضرأف «لبق نم اه

 ام لوألا جوزلا دلو نوكيو «بسنلا يف امك يناثلا جوزلا تاوخأ يأ هتاوحأبو ءاهريغ نم يناثلا جوزلا دالوأب جوزتي
 وهف يناثلا نم لبحت مل نإو «هنم نبللا نأل ؛قافتالاب يناثلا دلو وهف ايبص هب تعضرأف هنم تدلو اذإف «يناثلا نم دلت مل

 (ط) .ىرخأ ةأرما نم ناك نإو عيضرلل :خأ هنبا [؟١/75 :قئاقحلا زمر] .هنم نبللا نأل ؛قافتالاب لوألا دلو

 ةحكانم لحت ال عيضرلل] :ةمع هتخأو (ط) .ةدج همأو دح هوبأو ىرحأ ةأرما نم تناك نإو عيضرلل :تخأ

 امك ءالؤه نم دحأ ةحكانم لحت ال ةعضرملا جوز ةطساوب ىلا تابارقلا هذه لكف [بسنلا يف امك ءالؤه نم دحأ

 ةمرحلا نأل ؛مرحي ال لحفلا نبل :لوق يف يعفاشلا دنعو «"معرحتلا هب قلعتي لحفلا نبل" :مهوق نعم وهو بسنلا يف

 وحخأ حلفأ يلع لحد :تلاق امأ اد ةشئاع نع يور ام :انلو «لحرلا ضعب ال ةأرملا ضعب نبللاو «ةيضعبلا ةهبشل

 :تلاق «يحأ ةأرما كتعضرأ :لاق ؟نيأ نم :تلق :تلاق ؟كمع انأو نيم نيرتتست :لاقف هنم ترتتساف «سيعقلا يبأ

 ."كيلع جليلف كمع هنإ" :لاقف هتثدحف التلع لحدف «لجرلا ٍنيعضري م و ةأرملا نيتعضرأ امنإ

 يراجع ىرعألا تعصر ادا نهاد راف نافارا هل ناك وير. رخ د ىلع نيا: لكن" "اطرلا" قو
 ؛بسنلا مكح همكح نأل ؛مرحي لحفلا نبل نأ تبثف ءدحاو حاقللا :لاق ؟ةيراجلا مالغلا جوزتي له :هل ليقف

 ءءاسنلاو لاحرلا يأ نيبناحلا نم تتبث بسنلا يف ةمرحلاو "بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي" :التفع هلوقل

 لزن مث «هنم دلت لو ةأرما جوزت ولف «لحر لمح نم ثدح نبل لحفلا نبل نم دارملاو «ةعاضرلا نم ةمرحلا اذكف
 بسنيف ءاهلابحإ ةطساوب اهنبل لوزنل ببس لحفلا ًاضيأو «لحفلا نبلب سيلو «ةأرملا هذه نم نبللا اذهف نبللا
 (صلختسم «حتف) . a كحد نبللا

 (ع) .رهاظ وهو عاضرلا ثيح نم يأ :اعاضر
 (ع) .اهجوزتي نأ هل لح همأ نم تأ هل بأ نم خأ و نا فس سیا اھو



 عاضرلا ماكحأ ۳۹۲ عاضرلا باتك

 نبللاو ءاهدلو دلوو ءاهتعض رم دلوو 0 نيبو يدث 0 نب لح الو

 دلو نيبو

 ىرخأ ٍةأرماو ةاش نبلو ىاودو ET رح ال ماعطلاب طولحخملا
 طالتحالا ناك ول يأ

 زج مل عاضرلا ةدم يف دحاو يدث ىلع اعمتحا ةيبصلاو يبصلا اممب دارأو ناوحأ امهفأل| :يدث يعيضر نيب

 نم امهعامتحا دارملاو [(ع) .نيوبألاو نيرمقلا يف امك ثنؤملا ىلع ركذملا بلغف «ىرحألاب جوزتي نأ امهدحأل
 ءدحاو تقو يف اعم اعضتري نأب نامزلا ثيح نم سيلو ءرخآلا هعضر ةأرما يدث امهدحأ عضر نأب ناكملا ثيح

 [ 1/7: قئاقحلا سر] ناك فك ا ا هده اعض رفا دارا لب نييألا وأ نف شا اه اف الو

 انه اهيدث ىلع عامتجالا طرتشي الو [(ع) .ةعضرملا ةعضرم يأ داضلا رسكب] :اهتعضرم دلوو ةعضرم نيبو
 ىلع ةيبنجألا هذه تمرح ةيبنحأ تعضرأ ةأرما :هتروصو ۲۲۹/١[ :قئاقحلا زمر] .ةرركم ةلأسملا نوكت اليك

 (حتف) .لاح لك يف ةيبنحألا خأ اهدلو نأل ؛هعضرت مل مأ اهدلو تعضرأ ءاوس ةعضرملا دلو

 نم اهيخأ دلو هنأل ؛رسكلاب ةعضرملا دلو دلو نيبو حتفلاب ةعضرملا نيب اضيأ لح الو يأ :اهدلو دلوو
 «عئاملا عبتتسي عئاملا ريغ نأل ؛ةفينح يبأ دنع [(ع) .ايواسم وأ ًابلاغ ماعطلا ناك ءاوس] :مرحي ال عر .ةعاضرلا

 طرشو ءاقلطم اقافتا مرحي الف خبط اذإ امأو «خوبطملا ريغ يف فالخلا اذهو ءابلاغ نبللا ناك اذإ مرحي :امهدنعو

 «ةمقللا لمح دنع نبللا رطاقتي مل اذإ اذه :ليق ,ديرثلاك انيبتسم ماعطلا نوكي نأ ةفينح يبأ لوق ىلع يرودقلا

 ۲۳١/۱[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وهو لاح لكب تبثت ال :ليقو «ةمرحلا هب تبثت رطاقت نإو
 تبنأ ام عاضرلا" :الجلع هلوقل ؛بابلا يف ربتعملا وهو ءمظعلا ءاشنإو محللا تابنإ هيف نأل :لإ بلاغلا ربتعيو

 نبللا نم تاعضر سمح هب لصحي ام ردق ءاملا نم بج يف لعج اذإ :يعفاشلا لاقو «"مظعلا رشنأو محللا

 رجب فلات دنغو تنحل لاق هيو ةةازملا نيل ترش ها غم را الاغ ناك ءاون «ةمرحلا هب تبثت يص هبرشف

 «يذغتلا هب لصحي الف اكلهتسم راص طلخلاب نبللا نإ :لوقن نحنو «هب طلح اميف نبللا رثأ كلهتسي مل ام بوشملا
 هيف يذلا ءاملا برشب ثنحي ال أنبل برشي ال فلح ول امك بلاغلا فالخب ءمظعلا ءاشنإ الو ؛محللا تابنإ الو

 ريغ ول امأ .همعطو نبللا نول طولخملا ريغي نأ وه :فسوي يأ دنعف «بلاغلا ريسفت يف فلتحاو «نبللا ءازحأ

 (حتف «يييع) .انبل نوكي نأ نم نبللا طلخلا ج رخي نأ وه :دمحم دنعو «بلاغ نبللاف امهدحأ

 نبلب طلتخا ول بلاغلا ربتعي كلذكو يأ ] :ىرخأ ةأرماو .كلهتسملاك راصف رهظي ال بولغملا نأل :ةاش نبلو

 اذإو ء«فسوي يبأ دنع امهبلغأب ميرحتلا قلعتي نيتأرما نبل طلتخا اذإ يأ [(ع) .دمحمل فالح امهدنع ىرأ ةأرما

 ةياور وهو «ناك ام فيك ميرحتلا امه قلعتي :رفزو دمحم لاقو ءاعامجإ نيتأرملا نم ميرحتلا تبثي امهنبل ىواست
 عبات لقألا نأ :امهلو دوصقملا داحتال ؛اكلهتسم ريصي الف سنجلا هرثكي لب سنجلا بلغي هنأل ؛ةفينح يبأ نع

 (حتف) [۲۳۰/۱ :قئاقحلا زمر] .طوحأو رهظأ دمحم لوقو ءاملاو نيللاك راصف رثكألل



 عاضرلا ماكحأ 4۳ عاضرلا باتك

 اًقرض تعض رأ ولو ةاشلاو لجرلا نبلو تاع الا 0 مرح لاو ركبلا نبلو

 ةريغصلا يأ ةريبكلا 0 وشلل تس هلال کلا نينس عسن تغلب يل

 E ET OE E 1#آ1#آآ51 ءاهأطي م نإ ةريبكلل رهم الو ءاتمرح

 ريصت يح ةأرملا ةمرحلا توبث يف لصألا نأل ؛مرحم. سيل ةتيملا نبل :هس يعفاشلا لاقو :مرحم ةتيملاو ركبلا نبلو

 نبل هنأ :انلو «ةرهاصملا ةمرح اهفطو بجوي ال اذهو هل الع قبت مل توملابو «ماكحألا اهب قلعتيو «عيضرلل امأ

 تبثي لب ءاهقح يف تبثي ال مكحلا نأ ملسن الو ءصوصنلا قالطإ هلوانتيف ءومنلاو ءوشنلا ببس وهو «ةقيقح

 e تبي ال امتوم دعب يبص هب رجوأف اهتايح ي بلح ول اهنبل نأ ىرت الأ ءاميميتو انفد اهقح

SS(حتف) 5 ا .توملاب لاز دقو «ثرحلا لحم ايقالم هنوكل ءطولاب ةمرحلاو ا  

 ةعبرألا ةمئألا نيبو «لوصألا ةياور يف باحصألا نيب فالح الب نابلألاب ناقتحالا مرحي ال يأ :ناقتحالا ال

 نعو «هرابتعاب ميرحتلاو «هيف دحوي ال ءوشنلا نأل ؛ةمآلاو ةفئاحلاو نذألاو ليلحإلا يف راطقإلا مرحي ال اذكو

 عاضرلا يف مرححاو ءفوجلا ىلإ لوصولاب قلعتي رطفلا :انلق «موصلا هب دسفي امك ناقتحالاب ةمرحلا تبثي هنأ دمحم

SRE RAمعرحتلا امج تبثي روجولاو طوعسلاو «هريغو ليلحإلا يف  

 (حتف «ئيع) .قافتالاب

 هنم روصتت نم الإ روصتي ال نبللا نإف ؛ةقيقح نبلب سيل هنأل ؛لجرلا نبل ًاضيأ مرحي ال يأ :لجرلا نبلو
 ةهبش ةطساوب ةماركلا قيرطب تبنت امنإ اهنأل ؛اضيأ ةاشلا نبلب ةمرحلا قلعتت ال يأ "ةاشلاو" :هلوقو «ةدالولا

 (حتف) .اعاضر اذكف ًادالو مئاهبلاو ناسنإلا نيب ةيئزح الو ءاهريغ ىلإ ىدعتي مث ةعضرملا هيف لصألاو «ةيئزحلا

 هنأل ؛جوزلا ىلع اتمرح ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريغصو ةريبك جوزت اذإ يأ :اتمرح انقرض تعضرأ ولو

 لوحدلا لبق عاضرلا ناك نإ مث مارح كلذو [541/؟ :قئاقحلا نييبت] .ًاعاضر تنبلاو مألا نيب ًاعماج ريصي

 هتأرما مأ تراص اهنأل ؛ادبأ ةريبكلاب جورتي نأ هل زوجي الو چ ڪکن ةريغصلاب جوزتي نأ هل زاج ةريبكلاب

 ناك نإو تانبلا ميرحت تاهمألا ءطوو تاهمألا ميرحت تانبلا حاكن" :ككلع هلوقل ؛ةدبؤم ةمرح تمرحف

 (صلختسم) .ةدبؤم اتمرح ةريبكلاب لوحدلا دعب عاضرإلا

 نم تءاج ةقرفلا نأل :اهأطي مل نإ عر .امب لوحدلا لبق اهتدرك تراصف اهلبق نم ةقرفلا نأل :ةريبكلل رهم الو

 ةهركم تناك نأب اهلبق نم ةقرفلا ىج مل ول نح تدتراو جوزلا نبا تلبق امك تراصف لوحدلا لبق اهلبق

 ءرهملا فصن اهلف «ةنونجم ةريبكلا تناك وأ ةريغصلا هب رجوأف ةريبكلا نبل لحجر ذأ وأ ةريغصلا اهتعضتراف ةمئان وأ

 لك قحتست اهإف اهئطو ول امأ ,"اهأطي مل نإ" :هلوقب جرحو [١541/؟ :قئاقحلا نييبت] .اهيلإ ةقرفلا ةفاضإ مدعل

 (حتف «صلختسم) .يمكحلاو يقيقحلا نم معأ وه ام ءطولاب دارأو ءاهتيانحل ةدعلا ةقفن اه سيل نكل رهملا



 عاضرلا ماكحأ ۳۹٤ عاضرلا باتك

 ع تسبثيو ذل الإو داسفلا تدمعت لإ ةريبكلا ىلع هب عج ریو «هفصن ةريغصللو
 عاضرلا داسفلا دمعتت مل نإو يأ هب ةريبكلا دصق يأ جوزلا يأ

 .لاملا هب تبثي

 :كلام لاقو ءاندنع اذهو [(ع) .اهلبق نم ال لوحدلا لبق ةقرفلا نأل ؛رهملا فصن يأ ] :هفصن ةريغصللو

 نأ :انلو ءاهرهم طقسف هرابتعاب ةقرفلاو ءاهلعف عاضترالا نإف ؛اهلبق نم تءاح ةقرفلا نأل ؛ءيش امل بحي ال

 تسيل ةريغصلاو «لعفلا ىلع ءازج طقسي امنإ رهملا نأل ؛اهقح طاقسإ يف ربتعم ريغ اهلعفو ءاهلبق نم ال ةقرفلا

 نونجلاك اهلعف رابتعا عنمي ام اضيأ ةريبكلا يف دجو ول يح اهرهم طقسي الف «لعفلا ىلع ةازاحملا لهأ نم

 (ط) .ةريغصلل همزل يذلا رهملا فصنب يأ :هب عجريو (حتف «صلختسم) .اهقح طقسي ال هريغو
 رهم طوقس اّمأ «ةريغصلل هعفد ام. ةريبكلا ىلع جوزلا عوحرل ةبسنلاب داسفلا دمعتب دييقتلا :داسفلا تدمعت نإ

 تملعو ةجاح الب اهتعضرأ اذإ نوكي امنإ داسفلا دمعت مث «داسفلا دمعت هل طرتشي الف ءطولا لبق ناك نإ ةريبكلا

 ةعئاج ةريغصلا نأ تنظ ولف «ةدمعتم نكت مل هنم ءيش تتاف نإف ءدسفم عاضرإلا نأ تملعو «حاكنلا مايقب

 (حتف «صلختسم) .اهريغ هيلع فقي ال هنأل ؛اطوق كلذ يف لوقلاو «ةدمعتم نوكت ال ةناعبش اهنأ نيبت مث اهتعضرأف

 حاكنلا مايقب ملعلا وأ ةحاح الب عاضرإلا نم ءيش تاف نأب حاكنلا داسف يأ داسفلا دمعتت مل نإو يأ :ال الإو

 نيهحجولا يف عحري :دمحمو يعفاشلا لاقو «ةريبكلا ىلع ةريغصلل ىدأ ام. عحري ال دسفملا عاضرإلاب ملعلا وأ

 «فالتإلا ىرجب راج ديكأتلاو «رهملل فصن وهو طوقسلا فرش ىلع ناك ام تدكأ اهنأل ءال وأ داسفلا تدمعت

 عوضوم ببس وه لب حاكنلا داسفإل ؛عوضومم. سيل وهو عاضرإلا ترشاب األ ؛ةرشابم ال ةببستم اأ :انلو

 رفز لاق هبو عوجرلابو يدعتلاب نمضي امنإ ببستملاو «لاحلا قافتاب ةروصلا هذه يف داسفلا تبثي امنإو «ةيئزحلل

 دمعت وهو يدعتلا ةفص ىلع نبي ببستلا نامض نأل ؛انلق ام حصألاو ًاقلطم عحري ال :كلام دنعو ,دمحأو

 (حتف) 1/١*١[ :قئاقحلا زمر] .داسفلا

 (ط) .داسفلا اهدمعت ىلع لدت ةنيرق دحوت مل نإ اهنيميب اطوق كلذ يف لوقلاو ءاهيلع هب عجري ال يأ :ال

 عقت ال نكل [(ط) .كلذك نيتأرماو لحر وأ نيرح نيغلاب نيلقاع نيلدع نيلجر ةداهش وهو] :لاملا هب تبغي اع
 نم ةمرحلا توبث نأل ؛تادرفنملا ءاسنلا ةداهش لبقت الو «دبعلا قح لاطبإ اهنمضتل ؛يضاقلا قيرفتب الإ ةقرفلا

 تبثت :يعفاشلا دنعو «ةمرحلا هب تبثت الف نهدحو ءاسنلا ةداهشب لوزي ال كلملاو ,حاكنلا باب يف كلملا مزاول

 ءطقف ةعضرمم. :دمحأ دنعو «ةلادعلاب ةفوصوم تناك نإ ةدحاو ةأرما ةداهشب :كلام دنعو «ةوسن عبرأ ةداهشب

 (حتف) ۲۳٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هدعب وأ حاكنلا لبق ةداهشلا نوكي نأ نيب قرف الو



 هماسقأو قالطلا فيرعت مومو قالطلا باتك

 قالطلا باتك
 هماكحأ نايب ي يأ

 اهكرتو «هيف طز ال رهط ىف ةدخاو اهقيلطت ؛حاكنلاب اعرش تباثلا ديقلا عفر وه

 ًادتبملاب قلعتم ةدحاو ةقلط يأ قالطلا يأ

 قيلطتلا نعم ردصمو «هلاقع نم هلاسرإ وهو ريعبلا قالطإ نم ذوحأم ًاقلطم ديقلا عفر :ةغل وه] :قالطلا باتك

 نأ :عاضرلا باتكو قالطلا باتك نيب ةبسانملا [(سم «ع) .فنصملا هركذ ام اعرشو «ميلستلا يعم. مالسلاك

 قالطلاو «ةدبؤم هتمرح نأل ؛عاضرلا مدقو «داضتلاو لباقتلا حاكنلاو قالطلا نيب ةبسانملاو ءعاضرلاك مرحم قالطلا

 نعل" :اككقء هلوقل ؛ةرورضلل الإ حابي ال :لوقي نم سانلا نمو «حابم ك ءدسأ دشألا مدقتو «ةياغب ايغم

 نإ ةبيبر نم الإ م 00 :لاقو ."قالطلا ىلاعت هللا ىلإ لالحلا ضغبأ" :اكقع لاقو ."قالطم قاوذ لك هللا

 وظف كاسل مُثَقلَط اذإإ» :ىلاعت هلوق انلو ءاوقلطت الو -- و «تاقاوذلا الو نيقاوذلا بحي ال هللا

 قلطو «ةحابإلا يضتقي اذه 8: ةرقبلا) ء اسلا ُتَقَلَط نإ ہک !: اَنْج ال :ىلاعت لاقو (١:قالطلا) (ھتدعل

 (يعليز «حتف «ئيع ) e اوناك ةباحصلاو ؛ةصفح ب هللا لوسر
 نا کشک اريدقت ولو ًافلکم جوزلا نوك :هطرشو «قالخألا نيابت دنع صالخلا ىلإ ةجاحلا هببسو :ديقلا عفر

 يف ةدعلا ءاضقناب ًالجؤم ةقرفلا عوقو :همكحو «قالطلل ًالحم اهعم حلصت ةدع يف وأ ةحوكنم ةأرملا نوكو

 وهو «ةيويندلاو ةينيدلا هراكملا نم هب صلختلل ةحابإلا هفصوو «ظفللا سفن هنكرو «نئابلا يف هنودبو «يعحرلا
 ءاهرومأ يف امل ةيور ال اهنألو ؛رهملاب اهل قرتسملاك كلاملا هنأل ؛لحرلا ىلإ هتيالو تلعحو «تاحابملا ضغبأ

 ؛عمجلا لقأ وهو ؛عرشلا يف نيعتم ددع هنأل ؛ثالثلا يف رصحناو «مدنلا دنع كرادتلا نم نكمتلل هيف ددعلا عرشو

 يف امك فورعملاب كاسمإلا تاف ول بحيو «ةالصلل ةكرات وأ ةيذلؤم ول قالطلا بحتسيو «هرثكأل ةياهف الو

 (حتف «ييع) . .ايعدب قالطلا ناك ول مرحيو يعلو ربع

 1۳١/١ قئاقحلا زمر] «قاثولا لحب وهو اخ تباثلا ديقلا عفر نع هب زرتحا :ًاعرش

 ءءادتبالاب عوفرم] :خإ اهقيلطت (ع) .حاكنلاب ال هنكل اعرش تباث ديق عفر هنأل ؛قتعلا نع هب زرتحا :حاكنلاب
 لحرلا قلطي نأ قالطلا نسحأ يأ هربخ نسحأو «أدتبم [هتأرما لحرلا قيلطت هريدقت لوعفملا ىلإ فاضم ردصم

 ناك امنإو ءاقدع يضقنت ىح اهكرتيو «هلبق يذلا ضيحلا يف الو «هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقيلطت هتأرما

 هيف لوقي ًاكلام نإف «نسحلا فالخب هيف ةهاركلا مدع يف دحأل فالح ال هنأل ؛نسحلا نم نسحأ مسقلا اذه

 هدفت ىلإ اک یک ی لادن ی دا ی نسخ أ هنوك عمو «ةهاركلاب

 انه يسلاو نونسملا عمو ءنسحأو نسح نونسملا قالطلا نإف ؛نونسملا يمسق دحأ اذهو «حابملا ضغبأ هنأ عم

 (حتف «صم) .هسفن يف ةدابع سيل قالطلا نأل ؛باوثلل بقعتملا هنأ ال اباتع بجوتسي ال هجو ىلع تبث هنأ

 (ع) .هتأرما قلطملا اذه كرتو يأ كورتم لعافلاو لوعفملا ىلإ فاضم أدتبملا ىلع فطع عفرلاب :اهكرتو



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳۹٦ قالطلا باتك

 يعذب ةملكب وأ رهط يف ًاثالثو «يتسو ٌنسح راهطأ يف ًاثالثو «نسحأ اهتّدع يضمت نح
 يضقنت نأ ىلإ يأ

 ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك ةباحصلا نأ يعخنلا ميهاربإ نع يور امل ؛ًأدتبملا ربخ :نسحأ
 (ع) .كرادتلا نم هنكمتل مدنلا نم دعبأ هنألو ؛اقدع يضمت ىح ةدحاو

 (عيط) .امم لوحدملل دحاو رهط لك يف اهيف ءطو ال راهطأ ةثالث يف ةقرفتم تاقلط ثالث اهقيلطت يأ : راهطأ

 ليوطت نع ازارتحا رهطلا تقو رخآ ىلإ عاقيإلا رخؤي نأ ىلوألا :ليق مث ددعلاو تقولا ثيح نم] :ينسو نسح
 اذإو ءراهطأ ةثالث يف اثالث اهقلطي نأ نئئسلاو نسحلا قالطلا يعي [(ط) .ترهط امك اهقلطي نأ رهظألاو ءةدعلا
 «تقولا يف ةنس :نيعون ىلع قالطلا يف ةنسلا نأ ملعاو .ىلوألاب اينس نسحألا نوكي نألف ا نيس ناک

 هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو اهقلطي نأ وهو ةصاح امي لوحدملاب الإ تبثي ال تقولا يف ةنسلاف .ددعلا يف ةنسو

 «ةدحاو اهقلطي نأ وه ددعلا يف ةنسلا نأل ؛امي لوحدملا ريغو امي لوحدملا اهيف يوتسي ددعلا يف ةنسلاو ءرم امك

 .تقولاو دداا قف انه كوكي عامجلا نع لاح رهط يف ةءوطوملا يف تناك نإف

 ةدحاو امم لوحدملا ريغ قلط اذإو ءتقولا يف يعدبو ددعلا يف نيس وهو عامجلا نع لاخ رهط يف نكي مل نإو
 نامز نأل ؛ةءوطوملا فالخب «لاح لك ىلع اهيف ةددجتم ةبغرلا نأل ؛رهطلا وأ ضيحلا يف ناك ءاوس اينس عقي

 راهطأ يف ًاثالث قيلطتلا :كلام لاقو ءاهيلإ ةبغرلا لقت رهط يف ةرم عامجلاب ًاضيأو ءاهنع ةرفنلا نامز ضيحلا
 :هف رمعل لع هلوق :انلو «ةدحاولاب لصحي وهو ةجاحلا عفدل الإ هيلع مادقإلا حابي الف روظحم قالطلا نأل ؛ةعدب

 :هتلع لاقو "بحأ نإ اهقلطي مث رهطتو ضيحت مث اهقلطي مث رهطتو ضيحت يح اهعدي مث ءاهعجاريلف كنبأ رم

 (نيع «حتف «صلختسم) ."ةقيلطت ءرق لكب اهقلطيف ًالابقتسا رهطلا لبقتسي نأ ةنسلا نم نإ"
 وأ ءرهط يف ًاثالث قلاط تنأ :لاق نأب ةدحاو :ةملكب وأ (ط) .دحاو رهط يف ةقرفتم اثالث اهقيلطت يأ :اثالثو

 (ع«ط) .ةعجر امهنيب للختي مل نيتملكب وأ ةملكب رهط يف نيتقيلطتلا نيب عمج
 نم ةعدبلا ىلإ بوسنم يأ [(ع«ط) .عامجلا نع رهطلا الح نإ تقولا ثيح نم بس «ددعلا ثيح نم] :يعدب

 دق اذإ" :لاق "؟اثالث اهتقلط ول تيأرأ !هللا لوسر اي" :تلق :لاق هذ رمع نبا ثيدح يق يور امل ؛ددعلا ثيح

 للختي مل هنأ "رهط يف امالث" :هلوقب دارملاو يطق رادلاو ةبيش يبأ نبا هاور ؛"كتأرما كنم تنابو كبر تيصع

 لاقو «عامجإلاب هركي الف امهنيب جوزتلا للخت نإو ءب ةفينح يبأ دنع هركي الف للخت نإو «ةعجر نيتقيلطتلا نيب
 عماجي ال ةيعورشملاو ءعورشم قالطلا نأل ؛ةعدب ةدحاو ةملك يف وأ دحاو رهط يف ثالثلا نوكت ال :يعفاشلا

 اثالث قلط اذإف ءانيور ام هيلع ةجحلاو «قالطلا ال ةدعلا ليوطت مارحلا نأل ؛ضيحلا ةلاح يف قالطلا فالخب رظحلا

 ةلمج ثالثلا قالطلا نأ ىلإ ةعيشلاو ةيرهاظلا مهنم ةعامج بهذو ءايصاع راصو قالطلا عقو ةملكب وأ رهط يف
 نيتنسو ءركب يبأو 4 هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك :لاق هنأ اه سابع نبا نع يور امل ؛ةدحاو الإ عقت ال
 = «ينالجعلا ثيدح نم يور ام :انلو ءيراخبلاو ملسم هاور ف رمع مهيلع هاضمأف ةدحاو ام رمع ةفالحخ نم



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳4۹۷ قالطلا باتك
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 .ضيحت ال نميف رهشألا ىلع قرفو ءاضئاح ولو ةنسلل قللت علا ريغو
 اهب لحدي مل ىلا ي

 ها ل ف ا و و ةءوطوملا قالطو ءطولا دعب نهقالط حصو
 لماحلاو ةسئآلاو ةريغصلا يأ

 :تلاق ةأرما نأ نا ةشئاع ثيدحو «هراكنإ لقني مل و (هيلع قفتم) دي يبلا هرمأي نأ لبق اثالث اهقلط هيفو =

 يلعو رمع نع اصن كلذ يور دقو «هراكنإ لقني ملو (هيلع قفتم) قالط تبو ييقلط ةعافر نإ !هللا لوسر اي

 عاقيإب قالطلا ةنس نع جرخي نم ىلع راكنإ هنأ امه سابع نبا ثيدح نع باوجلاو «نيعمجأ أد رمع نباو
 نآلا عقوملا قالطلا :لاق هنأك «نيرصعلا نع رحأتملا نامزلا يق ةنسلا ةفلاخم يف سانلا لهاست نع رابخإو «ثالثلا

 (صلختسم) ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو نيرصعلا كنيذ يف ناك اثالث
 وهو ًاضئاح ةأرملا تناك ولو يأ ةلصتم] :اضئاح ولو (ط) .اهيلع ةدئاز ال ةدحاولا ةقلطلا يهو :ةنسلل قلطت
 فلتخي ال هيف يعرشلا عنملاو ةيعبطلا ةرفنلا مايق نأل ؛ضيحلا ةلاح يف اهقلطي ال :رفز لاقو [(ط) .ةياورلا رهاظ
 ظفللا مومعل ةربعلاف «"ةنسلا أطحأ كنبا نإ" :هذ رمعل يلع هلوقلو ؛اه لوحدملاك تراصف همدعو لوحدلاب

 ءامي لوخدملا فالخب هدوصقم لصحي يح ةرهاط وأ تناك اضئاح ام لوخدملا ريغ نع رتفت ال ةبغرلا نأ :انلو

 «ثيدحلا رخآ ليلدب ام لوحدملا يف ناك ثيدحلاو [؟١/7 :قئاقحلا زمر] .ةبغرلا ددحت نامز وه اهرهط نإف

 (حتف «صلختسم) .امي لوخدملا ريغ يف نوكت ال ةعحرلا نإف ."اهعجاريلف" :هلوق وهو
 (عءط) .ددعلاو تقولا ثيح نم ةنسلل ةءوطوملا قالط يأ قالطلاو جوزلا يأ :قرفو

 لالهلا اهيف ئرل ةليل لوأ نيعأ رهش لوأ يف هعقوأ نإ مث «ضيحلا ماقم مئاق اهقح يف رهشلا نأل :ضيحت ال نميف

 يداحلا يف لب نيثالث قوملا مويلا يف ةيناثلا عقوي الف «قيرفتلا يف مايألابف هطسو يف نإو ءاقافتا ةلهألاب رهشألا تربتعا

 دمحم دنعو «يسو نسح ضيحت ال نم قح يف رهشألا ىلع قالطلا قيرفتو «مامإلا دنع ةدعلا يف اذكو نيئالثلاو
 ءرهطلا ةدتممك تراصف ةدعلا لوصف نم سيل اهقح يف رهشلا نأل ؛ةدحاو الإ ةنسلل لماحلا قلطت ال :رفزو

 وحرم ضيحلا اذإ ؛اهرهط دتمملا فالخب «ةريغصلاو ةسئآلا قح يف امك اهليلد رهشلاو ةجاحلا ةلعل ةحابإلا نأ :امهو

 نكل لاحلا يف اهقلطي ال :رفز لاقو «عاقولا بيقع ةسئآلاو ةريغصلا قلطي نأ جوزللو ؛لمحلا عم ىحري الو ءاهيف
 (حتف ءئيع) .عامجإلاب زوجي عامجلا بيقع اهعقوأ ول هنإف لماحلا يف امأو «رهش دعب
 (ط) .لمح وأ نيسمخو اسمح تغلب نأب ربك وأ نينس عست غلبت مل نأب رغصب :ضيحت ال

 نأل ؛لمحلا مهوت رابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةهاركلا نأل ؛ةحصلا يف ال هيف مالكلا نأل ؛لح يأ :نهقالط حصو
 نيب لصفي الو ضيحت ال نم قلطي نأ زوجي هنأ نئعملاو «ضيحت ال نم يف دجوي ملو «ةدعلا هجو هبتشي كلذ دنع

 ددجتيو ةبغرلا رفني عامجلا نألو ؛اهقح يف ضيحلا ماقم همايقل ؛رهشب لصفي :رفز لاقو «نامزب اهئطوو اهقالط
 (صم «حتف) .هرابتعاب ضيحلا تاوذ يف ةهاركلاو ءاهقح يف لمحلا مهوتي ال هنأ :انلو «نامزلاب ةبغرلا

 (عءط) .ةدحاولا ىلع ادئاز ناك نإ ددعلا ثيح نم يعدب وهو لصف ريغ نم :ءطولا دعب



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳۹۸ قالطلا باتك

 a قلاط تنأ :هتءوطومل و «ناث رهط يف اهقلطُيو اهعجاريف ّيعدب اضئاح

 ضي ا:تاوذ نس يهو ١ :لجر ے ا متت

 راهظإل يأ «:قدطلر (ًنهبدعل نهوَقلطفإ» :ىلاعت هلوقل :يعدب (ع) .ًاضئاح افوك لاح اهب لحد يلا يأ :اضئاح
 يف فالح الو 'ىلاعت هللا انرمأ اذكه ام" :ضئاح يهو هتحوز قلط نأ امل هدد رمع نبا ثيدح يف لع لاقو ؛نمتدع

 يأ "اهعجاريف" :هلوقو ءضيحلاك سافنلا ناك اهيلع ةدعلا ليوطتل ضيحلا يف هنم عنملا ناك الو «صاع عاقيإلا اذهب هنأ

 المع ةبحاو اهنأ حصألاو "كنبا رم" :لاق ثيح هن رمع رمأ الع هنأل ؛ةبحتسم :ليق ةعجارملاو ؛ةعدبلا عفدل

 :رهاظلا لهأ لاقو «ةدعلا ليوطتب اهنع ررضلل اعفدو «ةدعلا وهو هرثأ عفرب نكمملا ردقلاب ةيصعملل اعفرو «رمألا ةقيقحب

 ناكو ام رمع نبا ثيدح يف يور ام :انلو ءاعورشم نوكي الف هنع يهنم هنأل ؛ضيحلا يف قالطلا عقي ال

 (حتف «ئيع) .لاحم قالطلا عوقو نودب ةعجارملا نأل ؛"اهعحاريلف كنبا رم" :ضيحلا ةلاح يف اهقلط دق

 يذلا رهطلا يف اهقلطي هنأ يواحطلا ركذ :ٍناث رهط يف اهقلطيو (ط) .ةعدبلا عفدل حصألا يف ًابوجو :اهعجاريف

 رهطلا وه ترهط مث تضاح مث قالطلا اهيف يلا نم ترهط اذإ امنأ :امهوقو نس ةفينح يبأ لوق وهو ةضيحلا يلي

 لأسف تو هللا لوسر دهع ىلع ةقيلطت ةياور يفو «ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ امك رمع نبا نع عفان هاور امل يناثلا

 ءاش نإو «كسمأ ءاش نإ مث رهطت مث ءضيحتو رهطت نح اهكسمي مث اهعحاريلف هرم" :لاقف هُو هللا لوسر هذ رمع
 [۲۳۳/۱ :قئاقحلا زمر] .هجام نبا ريغ ةعامجلا هاور ,"ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ ىلا ةدعلا كلتف سمي نأ لبق قلطأ

 ركذف ضئاح يهو هتأرما قلط هنأ اند رمع نبا نع ملاس ىور ام مامإلا لوق نم يواحطلا هركذ ام هحوو

 نأ رهاظلاو «ةعبرألاو ملسم هاور «"ترهط اذإ اهقلطيل مث اهعحاريلف هرم" :لاقف ك هللا لوسرل ه2 رمع كلذ

 يف لاق اذهلف كحي ملو «فالخلا يكحي نأ الإ مامإلا بهذم تابثإل عوضوم هنأل ؛لكلا لوق لصألا يف ام

 (حتف) .ةفينح يبأ نع ةياور يواحطلا هركذ امو ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ هنإ :يفاكلا
 اهقلطيف يناثلا رهطلا وه ترهط مث تضاح مث قالطلا اهيف عقو ىلا ةضيحلا كلت نم ترهط اذإ يأ :ناث رهط

 (ع) .لصألا يف روكذملا وهو ةياورلا رهاظ يف هيف
 ؛"ةقلط رهط لك دنع عقو" :هلوقو «ةنسلا ةاعارم قح يف لوخدلاك ةولخلا نأل ؛امكح وأ ةقيقح يأ :هتءوطومل

 رهشألا تاوذ نم تناك نإو «ضيحلا تاوذ نم ةأرملا تناكو ءائيش وني مل اذإ اذه لماكلا لوانتيف قلطم هنأل
 «كلذك ىون وأ ةين هل نكي مل نإ لماحلا اذكو «ىرحخأ رحآ رهش دعبو «ىرحأ رهش دعبو «ةقلط لاحلا يف عقي

 تنأ مالكلا اذه ريدقت نأل ؛ءيش جورتلا لبق اهيلع عقي ال مث «ةقلط لاحلل تعقو ام لوحدلا لبق ناك نإو

 ةلأسم يف ةياور يف دمحأو يعفاشلا دنعو «نهنم ةدحاو لك قح يف ةنسلا ىلإ فرصنيف «ةنسلا تقول اثالث قلاط

 ةدايز تابثإ ىلإ ةحاح ال ذإ ؛ةياورلا رهاظ يف يسب سيل نئابلاو «ةدحاو :كلام دنعو «لاحلا يف نعقي :نتملا

 (حتف «ئيع) .هب الإ لدبلا ليصحت نكمي ال هنأل ؛رهط وأ ضيح يف ناك ءاوس نيس علخلاو ؛صالخلا يف ةنونيبلا



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ ۳۹۹ قالطلا باتك

 ا ثالثلا عقي نأ ىون نإو ةقلط رهط لك دنع عقو ةنسلل اثالث
 ك ف 5 1

 E TS اه ولو غلاب لقاع جوز لك قالط عقيو ءتّحص ةدحاو رهش
 نونحا”قالط عقي الف ا 6

 (صم) .هيف عامج ال رهط ةنسلا تقوو «تقولل "ةنسلل" :هلوق يف ماللاو اعيش وني ملو :ةنسلل اثالث

 دعبو ىرخأ رهش دعبو ةدحاو ةعاسلا تعقو كلذ لاقف ام الوحدم ةريغص وأ ةسئآ تناك ولو هتين يأ ] :تحص

 راهطألا ىلع اقرفتم وأ ةلمج ثالثلا عوقو ىونو «ةنسلل اثالث قلاط تنأ :لاق ول يأ هتين يأ [(ع) .ىرخأ رخآ رهش

 ىون هنأ :انلو «هدض لمتحي ال ءيشلاو «ةنسلا دض ىون هنأل ؛لاحلا يف ثالثلا ىون اذإ هتين حصت ال :رفز لاقو «حص

 هلوانتي ملف ءًاعاقيإ ال ةنسلاب فرع ةلمج ثالثلا عوقو نأ ثيح نم اعوقو نيس هنأل ؛هتين تحصف هظفل هلمتحي ام

 اعوقو نيسلا وهو لماكلا ىلإ فرصني قلطملا ذإ ؛طقف ةنسلل قلاط تنأب ءافتكالاو «ثالثلا ركذ نودب همالك قلطم

 ثيح نم ال نيس عوقولا ثيح نم وهف ًالوق ثالثلا ركذ املف ءروصق هيف ناك اذإ هتين دنع همظننيو ءاعاقيإو
 اقلطم حصي له ةلمج ثالثلا عوقو ىون اذإ اميف اوفلتخا مهنأ :لصاحلاو «ةينلاب هيلإ جاتحي روصق هيف يقب «عاقيإلا
 | (حتف ءييع) .ثالثلا ركذي مل اذإ ةلمج اهعوقو هيف حصي ال هنأ حجارلاو ؟ال وأ ثالثلا ركذ

 تلم هلوقل [(ع ط) .ًاظقيتسم جوزلا نوكي نأ طرشلاو «نسلاب غولبلا ناك ولو يبصلا قالط عقي الف] :غلاب لقاع

 هوتعملاو «مئانلا قالط عقي ال اذكو «نونجاك هيلع ىمغملاو هوتعملا مكحو "نونحملاو يبصلا قالط الإ زئاج قالط لك"
 [؟* 14/١ :قئاقحلا زمر] .متشي الو برضي ال هنأ الإ ريبدتلا دساف مالكلا طلتخم مهفلا ليلق ناك نم

 رقأف قالطلاب رارقإلا ىلع هركأ ول امأ «قالطلا ءاشنإ ىلع اهركم جوزلا ناك نإو يأ ؛ةلصتم] :اهركم ولو

 ؛هتأرما قلطت ال بتكف هتأرما قالط بتكي نأ ىلع برضلاو سبحلاب هركأ ولف قطنلاب يأ [(ط) .هرارقإ ذفني ال
 +# هلوقل ؛عقي ال هركملا قالط :يعفاشلا لاقو ءانه ةحاح الو ةحاحلا رابتعاب ةرابعلا ماقم تميقأ ةباتكلا نأل

 قالط لك نأ نم انيور ام مومع :انلو ,دمحأو كلام لاق هبو "هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ٍتمأ نع عفر"
 ؛هريغو يواحطلا هاور «"ةعحرلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهزهو دج نهدج ثالث" :#ء هلوق ااو ا

 ."كردتسملا" يف مكاحلا هجّرخو «نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو

 يويند همكحو «ةقيقح هدوحول دارم سيل هنيع نأل ؛ةرحآلا ماكحأ هاور ام دارملاو «دانسإلا حيحص :لاقو

 ادارم نوكي نأ رحآلا ىفتناف عامجإلاب دارم ةرحآلا مكحو «كرتشملاك امففأل ؛دحاو ظفل امهوانتي الف «يورحأو

 راهظلاو قاتعإ وأ قالطب فلحلاو ةعجرلاو حاكنلاو قالطلا :نورشع هاركإلا عم ماكحألا نم حصي ام ةلمج مث

 نع حلصلا لوبقو مالسإلاو لام ىلع قالطلا ةأرملا لوبقو دمعلا مد نع وفعلاو ةقدصلا باجيإو قتعلاو ءاليإلاو
 (ئيع «حتف) .ةعيدولا لوبق ىلع هاركإلاو ءيفلاو رذنلاو نيميلاو عاضرلاو داليتسالاو ريبدتلاو لام ىلع دمعلا مد



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ 46 قالطلا باتك

 هي ېئانلاو نونجاو د ا 1 ءادبع وأ ارح هتراشإي سرخأو 0

 يف دمحأو ؛لوق يف يعفاشلا دنعو [(ع) .ناركس جوزلا ناك ولو يأ "اهركم" :هلوق ىلع فطع] :ناركسو
 لقعلا ةحص ىلع دمتعي هنأل ؛يواحطلاو يحركلا لوق وهو هذ نامثع نع كلذ لقن دقو «هقالط عقي ال :ةياور

 يفي "نويعلا" يفو «هيلع ىوتفلا نأ ينامركلا لضفلا يبأ رايتحاو «جنبو ءاودب هلقع لاز ول امك راصف لئاز وهو

 :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع هقالط عقي ال لسعلا وأ بوبحلا نم ةذختملا ةذبنألا نم ركس ولو «هل ارجز عوقولاب
 جنبلا برش لحر نع نايفسو ةفينح ابأ تلأس يذمرتلا زيزعلا دبع ركذ "طيحملا" يقو ءال مأ مارح هنأ ىلع ءانب عقي

 .قلطت مل ملعي مل نإو .هتأرما قلطت وه ام هنأ ملعي برش نيح ناك نإ :الاق هتأرما قلطف هسأر ىلإ عفتراف
 ,عاقيإلا يف ربتعملا وهو ةيصعملا ببسب لقعلا لاوز نوكي الف «يوادتلل ابلاغ نوكي ءاودلاو جنبلا برشو :"ةياغلا" فو
 لقعلا لاوز نأل ؛هقالط عقي ال ركسلاب ال عادصلاب هلقع لازف عادصلا هذحأف ذيبنلا وأ رمخلا برش ول اذهلو

 قالطب لجر هلكو اذإ امأ ءاليصأ ناك اذإ ناركس قالط لحمو [؟١/714١ :قئاقحلا زمر] .ةيصعم وه ببسب لصحي مل

 (حتف) .عقو لام الب ولو لام ىلع قالطلاب اليكو ناك نإ عقي ال ناركس وهو قلطف

 هقالط عقي يأ [(ع) .هقالط عقي سرحخأ جوزلا ناك ولو يأ "ناركس" :هلوق ىلع فطع] :هتراشإب سرخأو
 «توملا ىلإ مادو هيلع أرط وأ سرحأ دلو اذإ اذهو ءاهريغو هئارشو هعيبو هقاتعإك هتافرصت عيمج اذكو هتراشإب
 امودب هقالط عقي مل ةباتكلا نسحي ناك نإ هنإ :ةيعفاشلا ضعب لاقو «هقالط عقي ال مدي مل نإو «ىوتفلا هيلعو

 (ع ط) .هيلإ هتحاحل فرعت تناك اذإ دوهعملا :هتراشاب (ييع «حتف) .نسح لوق وهو

 (ط) .ابتاكم وأ اربدم ولو ًادبع وأ جوزلا ناك ارح يأ :ارح
 :لاقف ءلحر كع يبلا ءاج فذ سابع نبا لوقل ؛هالوم قالط نود هتأرما ىلع دبعلا قالط عقو امنإ :ادبع وأ

 ام !سانلا اهيأ اي" :لاقف ءربنملا كع يبلا دعصف اهنيبو يب قرفي نأ ديري وهو هتمأ يحوز يديس !هّللا لوسر اي

 ةياور نم هحام نبا هاور «"قاسلاب ذحأ نمل قالطلا امنإ امهنيب قرفي نأ ديري مث هتمأ نم هدبع جوزي مكدحأ لاب
 [؟* 5/١ :قئاقحلا زمر] .هريغ نم نطق رادلا هاورو «لاقم هيفو «ةعيم نبا

 الإ زئاج قالط لك" :3#ء هلوق نم رم امك [(ط) .غولبلا دعب ا أ او ولو ] توا يبصلا قالط ال

 «بذك الو قدصب فصتي ال اذهو «ةدارإلا ءافتنال ؛هقالط زاوح مدعو "مئانلاو' :هلوقو ,"نونحملاو يببصلا قالط

 ؛اهه5 سابع نبا ثيدح نم رم امل ؛الوأ كلملا لماك ناك ءاوس "هدبع ةأرما ىلع ديسلاو" :هلوقو ءءاشنإ الو ربح الو

 (حتف) .ىلوملا نود هيلإ طاقسإلا نوكيف «دبعلا قح حاكنلا كلم نألو



 اهماكحأو قالطلا ماسقأ 4.١ قالطلا باتك

 .ناتنث ةمألاو ثالث ةرحلا قالطف لا هرابتعاو

 ؛لحرلا لاحب قالطلا ربتعي :يعفاشلا لاقو [(ط) .ةدعلا اذكو قالطلا ددع رابتعا يأ ] :ءاسنلاب هرابتعاو

 5 هللا لوشر: نف ةشفاع هور ام :انلو ةدحاو كلام لاق هيو استا ةدعلاو لاج لاب دالا ك هلل

 لاقو «هحام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «ناءرق ىوريو "ناتضيح اهتدعو «ناتنث ةمألا قالط" :لاق هنأ

 «سابع نبا ىلع فوقوم هاور امو «قرلاب فصنتيف اهقح يف ةمعن ةيلحلا لح نألو ؛بيرغ ثيدح :يذمرتلا

 لاجرلاب هعاقيإ نأ هانعمف تبث نئلو ءاعوفرم تبثي ملو هد تباث نب ديز مالك هنإ :ليقو «جرفلا وبأ «هركذ
 (صلختسم) ۲٠٠١/۱[ :قئاقحلا زمر] .هددع نود

 مطر اع ر تای ناك فاين رهشأ ةكلن وأ ضيح ثالث اقدعو «تاقلط ثالث يأ :ثالث

 (ط) .ةبتاكم وأ ةربدم ولو ةمألا قالطو يأ :ةمألاو

 (ط) .رح وأ دبع تحت تناك ءاوس فصنو رهش وأ ناتضيح اّتدعو ناتقلط يأ :ناتنث



 حيرصلا قالطلا باب 4.١ قاللطلا باك

 حيرصلا قاللطلا باب
 فاز د ك ماكس ا ناب ا 5

 ا ا دو نوم رثكألا یون e ةدحاو عقيف كُئقَلطو ةف قلاط تنأك وه

 ةدحاو نم قلطملا ةلصتم ةقلط ظافلألا هذه تنأو يأ

 احرص رصقلا يمس هنمو «دارما فوشكم راص يح اني ًاروهظ هنم دارملا رهظ ام وه] :حيرصلا قالطلا باب

 حيرصلا نم عاقيإلا هب ام عيونت يأ هعيونت نايب يف عرش «هفصوو قالطلا لصأ نايب نم غرف امل [(ع) .هروهظل
 مهف ىلإ قبسي ثيحب هيف ةهبش ال افشك دارملا فوشكم مالك لكل مسا وهو «حيرصلا نايبب الوأ أدبف «ةيانكلاو

 نود قالطلا يف لمعتسا ام :ءاهقفلا دنعو «نييلوصألا دنع اذه «هدارم ازاحبوأ ناك ةقيقح عامسلا درجع عماسلا

 ةرثك دنع نوكي امنإ حيرصلاو «ليوأت وأ رامضإ ىلإ رقتفي الو «ةين الب يعرشلا همكح تبث ام وهو هريغ
 تدب ل اردا هرو يف لمعتسلا ول: نح :هزيغ ي هاما مدع ًاكرصةنوك ق طرشي ةلاو.هدارملا ف لامعتسالا

 (حتف) .ًاحيرص هنوك يف
 ءاطلا لدبأ ول اذكو «ماللا حتفب ولو [(ع) .خلإ تنأ :هتأرمال هلوقك حيرصلا قالطلا يأ ]:قلاط تنأك وه

 ملكتلا لبق كلذ ىلع دهشأ اذإ الإ قالطلا دري مل هن أ قدصي ملو ءامال وأ ًافاك وأ انيغ وأ انيع فاقلا وأ ات

 وهف قلاط يه وأ «قلاط يجوز :لاق ول لب «يقافتا باطخلاب دييقتلاو «ىوتفلا هيلعو ءالهاج وأ ًاملاع ناك ءاوس

 ركذو «ةفاضإلاك هماقم موقي ام وأ هنم معألا وه لب ادارم سيل باطخلا صوصح نأ :لصاحلاو «قلاط تنأ لثم

 ,  «حتف) .ةينلا ىلع ذعنيح عوقولا فقوتيف «حيرصلا نم نكت مل كلذ نع تدرحت نإف ؛حيرصلا اهمسا
 ٌحيِرْسَت وأ ٍفوُرْعَمب كاَسْمإف ٍناَنَبَم قالطلال» :ىلاعت هلوقل ؛ةيعجر ةدحاو ظافلألا هذه عقي يأ :ةيعجر ةدحاو

 :هلوقو ءاقدع يضمت يح اهكرت ناسحإب حيرستلاو «ةعجرلا وه فورعملاب كاسمإلا :اولاق دقو (۲۲۹:ةرقبلا) ©« ٍناَسْحِإب

 دصق ةنابإلا هتينبو «ةينلا نع نغتساف هانعم ماقم ماقو مالكلا نيعب مكحلا قلعتف ءدارملا رهاظ هنأل ؛رثكألا ىون نإو

 يعفاشلاو رفز لاقو ءوغليف ظفللا ىضتقمل رييغت ثالثلا ةين اذكو «هدصق وغليف «ةدعلا ءاضقناب ع راشلا هقلع ام زيجنت

 «ةغل ملعلل ركذ ملاعلا ركذك ةغل قالطلل ركذ قلاطلا ركذ نإف «هظفل لمتحم هنأل ؛ىون ام عقي :دمحأو كلامو

 .هنع ةيانك نئابلاو «حيرص هنأل ؛ىلوأ لب نئابلاك راصف هب ريسفتلا حصي اذهلو ؛هب حيرصتلاك راصف

 انباطنم ناك نإ دا ل وكر نأ هزاضتقاو يحب قلاط كنا" و قالا ا رف هظفل لفك ا هالو

 ؛ءاضتقا عرشلاب تبث امنإو «ةغل ظفللا هيضتقي الف جوزلا ةهح نم عوقولا امأو ءاقباطم نكي مل نإ اک وأ

 اه ديزأ لإ ةا الف دخوب تعفدنا كفو ةرورضلاب هتوبأ نآل قلا رجع الو. ءابذاك نركب ذيك
 ةقلطم تنأ :لاق ولو «هتين لمعتف امه احلاص ظفللا ناكف «ةفيفحو ةظيلغ ىلإ ةعونتم ةنونيبلا نأل ؛نئابلا فالخب

 افرع قالطلا يف لمعتسم ريغو ءءاسنلاب صتخع. سيل قالطإلا ظفل نأل ؛ةينلاب الإ ًاقالط نوكي ال ءاطلا نوكسب
 (ييع «حتف) .ةينلا ىلإ هيف جاتحيف ًاحيرص نكي ملف



 حيرصلا قالطلا ظافلأ ,N قالطلا باتك

 قلاط تنأ وأ «قالطلا ٌّقلاط تنأ وأ قالطلا تنأ :لاق ولو ءائیش وني مل وأ ةنابإلا وأ
 ديكأتلل ًافرعم ردصملا ركذب نك ةنابإلا ىون وأ يأ

 ‹(ثالثف اثالث یون نإو 2نيتنث وأ ةدحاو ىون وأ «ةين الب ةيعجر ةدحاو عقت اقالط

 تاقيلطت ثالث يأ ظافلألا هذمب ةدحاو ةقلط يأ ظافلألا هذمب >< عقتب قلعتم ةدحاو ةقلط يأ ديكأتلل اركنم ردصملا

 e ةبقرلاك اهنع هب ربعي ام ىلإ وأ اهتلمج ىلإ قالطلا فاضأ نإو
 فاضأ وأ يأ 1520393 0 0 )و

 (عءط) .ةينلاب الإ عقي ال ءاطلا نوكسب ةقلطم تنأ اك جسم قلعتف دارملا رهظ هنأل :ًائيش وني مل

 (سم) .فاضملا فذح ىلع قالطلا تاذ تنأ وأ لدع لجرك قلاط تنأ يأ :قالطلا تنأ

 ردصملا نألف "قالطلا تنأ" :هلوقب عوقولا امأ «ةيعجر ةدحاو ثالثلا روصلا هذه عقت يأ :ةيعجر ةدحاو

 :هلوق ةلزنمم راصف «قلاطلل 0 قالطلا ركذ نوكيف لداع يأ لدع لحر :لاقي «لعافلا مسا هب داريو ركذي

 هعم ردصملا ركذو هركذ اذإف «قالطلا عقو قلاط تنأ ركذ ول هنأل ؛رهاظف نييرخألاب عوقولا امأو «"قلاط تنأ"

 (صلختسم) .ةينلا ىلإ جاتحي ال حيرص هنألف ءايعجر هب عقاولا نوك امأو «ىلوأ ناكف اديكأت هديزي ا

 ةدحاو نوكي نيتقلط ثالثلا روصلا هذه يف ىون اذإ يأ :نيتنث وأ (ع) .همالك ةقيقح هنأل ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو

 حصت ثالثلا ةين حص اذإ هنأل «نيتنثلا ةين حصت :كلامو يعفاشلاو رفز لاقو ءددعلا لمتحي ال ردصملا نأل ؛اندنع ًاضيأ

 ةيدرفلاب امإ ديحوتلا نعم ةياعرو ء«نادحولا ظافلألا يف ىعارم ديحوتلا نعم نإ :انلق «ثالثلا ضعب امهنأل ؛نيتنثلا ةين

 نعم نوكيف ءاهقالط سنج نيتنث نأل ؛ةمأ ةأرملا نوكت نأ الإ ًاضحم ًاددع هنوكل ؛امهنم لزعمب ئيثملاو «ةيسنجلا وأ

 يقيقحلا درفلا ىلع لدي امنإو ءددعلا ىلع لدي ال ردصملا نأ :لصاحلاو «ةيسنجلا رابتعاب نيتنثلا ةين يف ًايعارم ديحوتلا

 ثالثلا ةين نأ تبثف «ةمألا يف ناتنثلا اذكو ءاهقالط سنج هنوكل ؛ةرحلا يف يرابتعا درف ثالثلاو «يرابتعالا درفلا وأ

 (حتف «صلختسم) .هتين وغلتف هيلع لدي ال سنجلا ظفلف ءضحم ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين نود ردصملا ركذب ةزئ

 :لاقو «قالطلا قلاط تنأ :لاق ولو [(ع) .ةيددعلا ثيح نم ال قالطلا سنج اهنأل ؛ثالث عقتف يأ ]:ثالثف

 ؛تنأ رامضإب عاقيإلل حلصت امهنم ةدحاو لك نأل ؛قدص ىرحأ "قالطلا" يلوقبو «ةدحاو 0 :يلوقب تينع

 (حتف) .يناثلا مالكلا اغل الإو ام ًالوحدم تناك نإ ناتيعجر عقيف "قالطلا تنأ قلاط تنأ" :هلوقك راصف

 "قلاط تنأ" :هلوق لثم ةأرملا ةلمج يف قالطلا صح اذإ يأ صيصحتلا نعم. انهه ةفاضإلا :قالطلا فاضأ نإو

 ظفلب عاقيإلا ًاضيأ زاجلا نمو ءزوجتلا قيرطب ةفاضإلا ةلمحلا نع ربعي اميفو «ةقيقحلا قيرطب هيف ةفاضإلا نإف

 هب داريو «ركذت اهنألف «ةلمحلا نع هب ربعي اميفو «هلحم ةأرملا نأل ؛ةلمحلا ىلإ ةفاضإلا يف قالطلا عقي امنإو ءردصملا

 تضف :ىلاعت هلوقل ؛قنعلا اذك و (97:ءاسنلا) قر رر :ىلاعت هلوقك سفنلا امي داري هنإف «ةبقرلاك ةلمجلا

 جورفلا هللا نعل" :3#ع هلوقل جرفلا اذكو «هسفن يأ "هحور كلم" :لاقي حورلا اذكو (4:ءارعشلا) 4هقاتعأ

 (حتف «صلختسم) .رهاظ لكلا نع ةرابع دسجلاو ندبلا نوكو ,"جورسلا ىلع نبك ري

 (ع) .قلاط كتبقر :لاق نأب :ةبقرلاك (ط) .قلاط تنأ :اه لاق نأب ةأرملا ةلمج يأ :اهتلمهج ىلإ



 ءرجلا ىلإ قالطلاةفاضإ ك5 قالطلا باتك

 عئاش ءزج ىلإ وأ ءهجولاو «سأرلاو «جرفلاو «دسجلاو ,ندبلاو حوّرلاو «قنغلاو

 اهثلث وأ ةقيلطتلا فصنو ءال ربدلاو لحّرلاو ديلا ىلإو «قلطت اهثلثو ءاهفصنك اهنم
 قالطلا فاضأ نإو , 2

 EEE E نيتقيلطتلا فاصنأ ةثالثو «ةقلط

 (ع) .قلاط كندب لاق نأب :ندبلاو (ط) .قلاط كحور :لاق نأب :حورلاو (ط) .قلاط كقنع :لاق نأب :قنعلاو

 (ع) .قلاط كسأر :لاق نأب :سأرلاو (ع) .قلاط كحرف :لاق نأب :جرفلا (ع) .قلاط كدسج :لاق نأب :دسجلاو

 ةأرملا نم عئاش ءزج ىلإ قالطلا فاضأ ول يأ :اهنم عئاش ءزج ىلإ وأ (ع) .قلاط كهحو :لاق نأب :هجولاو
 يف أزجتي ال هنكل قالطلل د قركي اذكف فوتو عيبلاك تافرصتلا رئاسل لحم عئاشلا ءزحلا نأل ؛قالطلا عقي

 فاضملا ءزجلا ىلع رصتقيف عيبلا قح يف أزجتت سفنلا نأل ؛عيبلا فالخب «ةرورض لكلا يف تبثيف قالطلا قح

 ىلإ وأ لكلا نع هب ربعملا ءزجلا ىلإ فاضملا نأ رهاظلاو «يدعتملا ىلإ ةحاحلا مدعل ١77/١[ :قئاقحلا زمر] .هيلإ

 (حتف) .ةينلا هب عوقولا يف طرتشي مل ذإ ؛حيرص عئاشلا ءزجلا

 (ع) .اهلك هوحولا هذه يف ةأرملا يأ :قلطت (ع) .قلاط كثلثو قلاط كفصن :لاق نأب :لإ اهفصنك
 ذخفلاو قاسلاو فنألا اذكو ءاندنع عقي ال اهربد وأ اهلحر وأ اهدي ىلإ قالطلا فاضأ اذإ يأ :خلإ ديلا ىلإو

 ولف «ةلمحلا نع هب ربعي ال هنأل ؛يدثلاو قرعلاو قيرلاو رعشلاو نسلاو نقذلاو ردصلاو مفلاو نذألاو ناسللاو

 هب عتمتم ءزج هنأل ؛ربدلاو لحرلاو ديلا ىلإ ةفاضإلاب قلطت :يعفاشلاو رفز لاقو «عقو ةلمحلا نع هب موق ربع
 ؛عئاشلا ءزجلا يف امك لكلا ىلإ يرسي مث «ةفاضإلا ةيضقب هيف مكحلا تبثيف «قالطلل الع نوكيف «حاكنلا دقعب

 بلغيف سكعلاب رمألا قالطلا يفو «لحلا بلغت ريغ يف ةمرحلا نأل ؛ةثالثلا ءاضعألا هذه ىلإ حاكنلا ةفاضإ فالخب

 .حيبملا ىلع مرحملا

 حاكنلا ةفاضإ زوجي الو «هيلإ حاكنلا ةفاضإ زوجي ام هلحمو «ديقلا لحم. صتخيف ديقلا عفرل عرش قالطلا نأ :انلو

 رهظألاو ءنطبلاو رهظلا يف اوفلتخاو «قالطلل ًالحم نوكيف «هيلإ هتفاضإ حلصي هنإف «عئاشلا ءرحلا فالخب ديلا ىلإ

 عامجإلاب عقي ال قرعلاو قيرلاو نسلاو رفظلاو رعشلا ىلإ هفاضأ ولو ,ندبلا عيمج نع اممم ربعي ال هنأل ؛عقي ال هنأ
 :ىلاعت هلوقل ؛عيمجلا نع اممي ربع بلقلاو ديلا :ليق نإف .ناتياور مدلا يف ركذو «يعفاشلاو كلام نع ةياور يف الإ

 (۲۸۳:ةرقبلا) بلف مآ ناق :ىلاعت هلوقو "تذحأ ام ديلا ىلع" :ةتفع هلوقو (1:دسلل) بو بَل يبأ ادي ْتّيتل
 نع هب نوربعي موق دنع ناك اذإ يح ةردنلا هجو ىلع ءاج امنإ ءافرع الو ةغل هلامعتسا رارمتسا فرعي مل :انلق

 (ئيع «حتف «صلختسم) .ناك وضع يأ قالطلا هب عقو ةلمحجلا

 قلاط تنأ :لاق نأب ةقيلطتلا ثلث يأ :اهثلث وأ (ط) .ةقيلطتلا فصن قلاط تنأ :لوقي نأب :ةقيلطتلا فصنو

 (ع) .نيتقيلطت فاصنأ ةثالث قلاط تنأ :لاق نأب :نيتقيلطتلا (ط) .ةقيلطت ثلث



 ددعلا ىلإ قالطلاةفاضإ 40٥ قالطلا باتك

 557710 «ناعنث ثالث ىلإو ,ةدحاو نيتنث ىلإ ٍةدحاو نيب ام وأ ةدحاو نمو .ثالث

 يأ [(ع.ط) .ناتنث عقي هنأ حيحصلاف ةقيلطت فاصنأ ةثالث :لاق ولو «تاقلط ثالث يأ أدتبملا ربح عفرلاب] :ثالث

 ةرورض تاقيلطت ثالث عقي نيتقيلطت فاصنأ ةثالث نيب عمج نإف «ةقيلطت نيتقيلطتلا فصن نأل ؛تاقيلطت ثالث

 لك نم عقوأ هنأل ؛اثالث تقلط امم لوحدم يهو ةقيلطت سدسو ةقيلطت ثلثو ةقيلطت فصن قلاط تنأ :لاق ولو
 ام فالخب «لوألا ريغ نوكي اركنم ديعأ اذإ ركنملاو ءاركنم ةقيلطت لك ركذ هنأل ؛ءزح لك لماكتيف ًاءزج ةقيلطت

 نيع نوكيف «فرعم ثلاثلاو يناثلا نأل ؛ةدحاو قلطت ثيح ءاهسدسو اهثلثو ةقيلطت فصن قلاط تنأ :لاق اذإ

 (حتف) ١17/١[ :قئاقحلا زمر] .لمكت نح ضعب ىلإ اهضعب مضيف ةدحاو ةقلط نم ءازحألا نوكتف «لوألا
 (ط) .نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ :ةدحاو نمو

 (ط) .خلإ نيب ام قلاط تنأ :لاق ول يأ :نيب ام وأ

 [(ع) .ةدحاو عقاولاف يأ فوذحم أدتبم ربح وأ «ةدحاو عقت يأ فوذحم لعفل لعاف هنأ ىلع عوفرم] :ةدحاو

 ؛ةفينح يبأ دنع اذهو «ةدحاو ةقيلطت عقاولاف نيتنث ىلإ ةدحاو نيب ام وأ نيتنث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ

 ًاعيمج نالحدت نيتياغلا نأل ؟ناتنث عقت :امهدنعو ءاهءاهتنا ال لحدي ةياغلا ءادتبا نأ ةفينح يبأ دنع لصألا نأل

 اضيأ اذه "ناتن ثالث ىلإ" :هلوقو «هدنع ءيش ةروصلا هذه يف عقي الف نالحدت ال ناتياغلا :رفز دنعو ءامهدنع

 ءادتبالا لوعدل ؛تاقيلطت ثالث عقت :امهدنعو «لحادب سيل "ثالث" :هلوق وهو ءاهتنالا نأل ؛ةفينح يبأ دنع

 باب ىلع ةلأسملا هذه يف رفز يعمصألا جاح دقو «ءاهتنالاو ءادتبالا لوخد مدعل ؛ةدحاو :رفز دنعو «ءاهتنالاو

 نأل ؛ةدحاو قلطت :لاق "ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام قلاط تنأ" :هتأرمال لاق لحجر يف لوقت ام :لاقف «ديشرلا

 .نيدحلا لوانتت ال "نيب ام" ةملك

 ؟نينس عست نبا نوكيأ «نيعبس ىلإ نيتس نيب ام :لاقف ؟كنس مك :هل ليق لحر يف لوقت ام :هل يعمصألا لاق

 هب داري مالكلا اذه لثم نأ :ةفينح يبأل ءاذه لثم يف سايقلاب ال ناسحتسالاب لوقأ يعي نسحتسا :لاقف «ريحتف

 لقألاو نيتسلا نم رثكألا هب داري نيعبس ىلإ نيتس نيب نالف نس :لاقي افرع رثكألا نم لقألاو ؛لقألا نم رثكألا

 ىلإ ةئام نم يلام نم ذخك ةحابإلا هعجرم اميفو رظحلا هلصأ اميف نيبحاصلاو مامإلا نيب فالخلاو «نيعبسلا نم
 ؛ناتنث امهدنعو «رفز دنع ءيش الف فالخلا ىلع :ليق ةدحاو ىلإ ةدحاو نم :لاق ولو ءاقافتا نيتياغلا لوخد فلأ

 ءوغليف ادودحمو ادح دحاولا ءيشلا نوكي نأ ةلاحتسال ؛قافتالاب ةدحاو عقي :ليقو «ةدحاو ةفينح يبأ دنعو

 كلذ ىوري «ةدحاو عقي ”ثالثو ةدحاو نيب ام" :لاق ولو ءرم امك ةدحاو هب عقيو "قلاط تنأ" :هلوق ىقبيو

 (حتف «ٰييع) .ةياغ ناك اذإ ام فالخب ءفسوي ينأ نع

 (ع«ط) .ثالث ىلإ ةدحاو نيب ام :لاق ول اذكو «ناتنث عقاولاف ثالث ىلإ ةدحاو نم قلاط تنأ :لاق ول يأ :ناتنث



 ناكملا ىلإ قالطلاةفاضإ 45 قالطلا باتك

 «ثالثف نيتنثو هدحاو یون ناو مرا یون وأ وني مل نإ ةدحاو نيتنث يف ةدحاوو

 نيتنث عم يأ ز نيتنث يق ةدحاو :هلوقب ائيش وني مل وأ باسحلاو 3 ةيعجر ةدحاو ةقلط عقي

 ةكمبو ,ةّيعجر ةدحاو ماشلا كل «برضلا ىون نإو «ناتنث نيتنث يف نيتنثو
 ةدحاو ةقلط عقي يأ ناتقيلطت عقاولاف يأ

 يف فرظ "نيتنث يف" نأل ؛نيتنثلا وني مل نإ ةدحاو عقت نيتنث يف ةدحاو قلاط تنأ ا :وني مل نإ ةدحاو

 باسحلاو برضلا ىون اذإ امأو «نيتنث يأ افرظ هلعح ام ال ةدحاولا يأ فورظملا عقيف ةيف هل حلصي ال وهو ةقيقح

 ام اهدافأ ول ذإ بورضملا ةدايز يف ال هيف بورضملا ددعب ءازحألا ريثكت يف هرثأ برضلا لمع نأل ؛ًاضيأ ةدحاوف
 دنعو «ةدحاولا ىلع ءازجألا دزت ل ام اهددعت بجوي ال ةدحاولا ةقلطلا ىلع ءازجألا ريثكتو «ريقف ايندلا يف دحو

 هنأ :نيدلا يرس لاق «دايز نب نسحلا لوق وهو باسحلا فرعل ؛ناتنث عقي :لوق يف يعفاشلاو دمحأو كلامو رفز
 (نيعملا هللا حتف) [5 ٠/۳١ :قئاقحلا نييبت] .نايبلا ةياغ يف هححر اذكو رفز لوق ريدقلا حتف يف ححر

 لمتحم هنأل [(ع«ط) .ةدحاوف الإو عمجلا نعم دوحول ؛اب الوخدم تناك نإ نعقي تاقلط يأ | :ثالثف

 يف ةدحاوو «نيتنثو ةدحاو يأ امهنم لك يف ريصيف فورظملا عمجي فرظلاو عمجلل واولا فرح نأل ؛همالك
 نو لاول مقدس نأ ا لعكس رغ فداك نإ ةدكاوو انو ذر دم تناك نإ لك قلت ها ع نق
 وغليف نيتنثلا عوقول الحم قبت مل ةدحاو تعقو امل اه لوحدملا ريغ يف نأ الإ ًاضيأ بيترتلا ديفي هنكل عمجلل ناك

 (صلختسم) .اهريغو لوحدملا يف ثالثلا عقي نيتنث عم ةدحاو ىون ولو «"نيتنثو" :هلوق
 فورظملا عقيف هل حلصي ال وهف فرظلا ىون نإ هنأل ؛ناتنث عقاولاف نيتنث يف نيتنث قلاط تنأ :لاق ول يأ :ناتنث

 ةربتعم ريغ قالطلا يف ءازجألا ةرثكو ءءازحألا ريثكت يف هرثأ برضلا نألف برضلا ىون ولو ءافرظ هلعج ام ال
 قالطلا ديزي ال نكل اعبرأ نوكي برضلابو برضلاب ارابتعا اثالث قلطت :رفز لاقو «ناتنث عقيف فرع ام ىلع
 (حتف «صلختسم) .ثالث عقي اذهلف ثالثلا ىلع

 انهه نم قلاط تنأ :لاق ول يأ :ٌةّيعجر ةدحاو (عءط) .ًائيش وني مل وأ باسحلا ىون ءاوس يأ ةلصتم :ىون نإو
 اذإ هنأ هيلع دري الو «لوطلاب قالطلا فصو هنأل ؛ةنئاب ةدحاو يه :رفز لاقو ءاندنع ةيعحر ةدحاو يهف ماشلا ىلإ

 اهو ةيانكلاب لوطلا تبثي انه :لوقي هنأل ؛انه نئابلا عقي فيكف هدنع يعحرلا عقي ةليوط ةقيلطت قلاط تنأ :اهل لاق

 سفنو ءاهلك نكامألا يف عقو «عقو ىم قالطلا نأل ؛رصقلاب قالطلا فصو هنأ :انلو «حيرصلا فالخب انئاب عقي

 نود ةأرملل "ماشلا ىلإ" :هلوق نإ :ليقو ءايعجر هنوكب همكح رصقف مسحب سيل هنأل ؛رصقلا لمتحي ال قالطلا

 (صلختسم)[١/۲۳۸ :قئاقحلا زمر] .انئاب نوكي ةقيلطت ظفل ةدايزب ماشلا 00 قالطلا
 نأل ؛نكامألاو دالبلا لك يف لاحلا يف قالطلا عقي رادلا يف :لاق وأ «ةكمم قلاط تنأ :اه لاق اذإ يأ :خإ ةكمبو

 وأ «لظلا يف وأ سمشلا يف وأ اذك بوث يف قلاط تنأ :لاق ول اذكو «ناكم نود ناكمي صتخي ال قالطلا

 - يقيقحلاو «يقيقحلاب ربتعيف يمكح فصو روصلا هذي قالطلا صاصتحا نأل ؛لاحلا يف عقيف ةيلصم وأ ةضيرع



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ۷€ قالطلا باتك

 .قيلعت ةكم تلخد اذإ فو ٌزيجنت رادلا يف وأ ةكم ىف وأ

 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف للصف
 مويلا يفو «ئباثلا يف لا قا دنع قلطت ٍدغ يف وأ ادغ قلاط تنأ

E O O O مويلا ادغ وأ ادغ 

 ريصي كلذ وحنو تسبل اذإو ةكم تلحد اذإ تينع :لاق ولو ءءاضق ال ةنايد لكلا يف قدصيو ءامب صتخي ال =
 (حتف)[؟*/./١ :قئاقحلا زمر] .رفزل افالح اندنع رهشلا سأر ىلإ وأ ءاتشلا ىلإ قلاط تنأ :هلوقك ًاقلعم

 تنأ :لاق ول يأ ] :ةكم تلخد اذإ عطر .لاحلا يف عقاو يأ زيجنت روصلا هذه يف قالطلا يأ :زيجنت
 هبشي فرظلا نأل ؛كتالص يف وأ اذك بوث كسبل يف وأ رادلا كلوحد يف اذكو [(ع) .خلإ تلحد اذإ قلاط

 قالطلاف يأ :قيلعت (حتف) .طرشلا دوحوب قالطلا قلعتيف "رادلا تلخد اذإ قلاط تنأ" :لاق هنأكف ءطرشلا

 (ع) .قيلعتلا ةقيقح دوحول اهلعدت ىح قلطت الف ةكم لوحدب قيلعت
 (ةيانعلا) .طرش ةملك ريغب هدعب ركذي نامز ىلإ ملكتلا تقو نع همكح ريحأت وه :قالطلا ةفاضإ

 رجفلا علط نيح قالطلا عقي "دغ يف قلاط تنأ" :لاق وأ "دغ قلاط تنأ" :اهل لاق اذإ يأ :حبصلا دنع قلطت

 وهو «دغلا نم ءزج لوأ يف هعوقوب الإ نوكي ال كلذو ءدغلا تاقوأ عيمج يف ةقلطلاب تفصو ةأرملا نأل ؛دغلا نم

 (ييع ءصلختسم) .لاحلا يف عقي :كلام دنعو «هنم رجفلا عولط

 ةا سو اذه تلات فنا نود دغ يف قلاط تنأ :لاق ول ام وهو ءاضق يناثلا هجولا يف يأ ] :يباثلا يف حصت

 :لاق ول امأ ءءاضقلا يف قدص راهنلا رحآ تيون :لاقو «"دغ يف قلاط تنأ" :اه لاق ول يأ [(ع.ط) .امهيف

 ؛نيهجولا يف هللا نيبو هنيب ام يف ةينلا تحصو «ءاضقلا يف قدصي مل راهنلا رخآ تيون :لاقو "ادغ قلاط تنأ"

 ضعبلا ىون اذإف «هنم ءزج لوأ يف عقيف ,دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل ؛ءاضق قدصي ال نيهحجولا يف :الاقو

 يف ًافرظ دخلا نوك يف قرف ال هنأل ؛قدصي الف «هيلع فيفخت هيفو «ماعلا ف صيصختلا ىون دقف راهنلا رخآ يأ
 يفكي هنم ءزج لغش اذإ لب «باعيتسالا يضتقي ال فرظلاو ,فرظلل "يف" ةملك نأ قرفلا وهو مامإللو ؛نيهحولا
 «فيفخت هيف ناك نإو ءاضق قدصيف «همالك ةقيقح ىون دقف ضعبلا ىون اذإف ءدجسملا يف تدعق :لاقي امك

 يف صيصختلا ىون دقف ضعبلا ىون اذإف «ةقيقحلا وهو دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنإف "ادغ قلاط تنأ" فالخب
 (حتف «ئيع) .فيفخت هيف ناك اذإ قدصي الف زاحم وهو ماعلا
 (ط) .خلإ ادغ مويلا قلاط تنأ :لاق ول يأ :ادغ مويلا يفو



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 4۰۸ قالطلا باتك

 اهحكن نإو ّوغل مويلا اهحكنو سمأ وأ كحّوزتأ نأ لبق قلاط تنأ «لوألا ربتعي
 قالطلا هب عقي ال اهحكت دق هنأ لاحلاو يأ

 كقلطأ م ام ىتم وأ كقلطأ مل ىتم وأ كقلطأ م 5 نأآلا عقو سمأ لبق

 هتأرم ي

 AR ءال كقلطأ مل ام اذإ وأ كقلطأ مل اذإ وأ كقلطأ مل نإ يفو «تقلط تكسو
 قلطت ال يأ قالطلا عقيف يأ اذهب ملكتلا دعب جوزلا يأ

 ركذ ثيح هنأب [(ع) .دغلا يف مويلا ادغ يقو «مويلا يف ادغ مويلا يف عقيف الوأ روكذملا ظفللا يأ ] :لوألا ربتعي
 تنأ" :لاقو واولاب فطع ولو «قيلعتلا لبقي ال قلعملا نأل ؛يناثلا ركذب ريغتي الف اقيلعت وأ ازيجنت همكح تبث لوألا
 قالطلا فاضأ م هنأ لصألاو «ةيناثلا يف ناتنثو لوألا يف ةدحاو عقت "مويلاو ادغ قلاط تنأ" وأ " ادغو مويلا قلاط

 دنعو «قالطلا ددعت لبقتسملاب أدب نإو ءدحاو قالطلاف نئاكلاب أدب نإف ءفطع فرحب لبقتسمو نئاك نيتقو ىلإ
 ۲٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .اعيمج امهيف ةدحاو عقي :رفز دنعو ءادغ مويلا يف ىرخأ ادغ عقي :لوق يق يعفاشلا

 مويلا اهحكن لب سمأ اهحكني ملو سمأ قلاط تنأ :لاق وأ كحورتأ نأ لبق قلاط تنأ :هتأرمال لاق يأ :وغل

 وأ «قلخأ نأ لبق قلاط تنأ :لاق اذإ امك ءاغلف هيف هل اكلام نكي مل تقو ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛وغل همالكف

 رح تنأ :هدبعل لاق اذإ ام فالخب ءادوهعم ناك هنونجو «نونحجب وأ ئان وأ ءيبص انأو كتقلط وأ «يقلخت نأ لبق

 نم نأ ىرت الأ «هكلم لبق هتيرحب هرارقإل هيلع قتعي ثيح مويلا هارتشا دقو سمأ رح تنأ وأ «كيرتشأ نأ لبق

 نع وأ حاكنلا مدع نع ًارابخإ هحيحصل نكمي هنألو «هرارقإل ؛هيلع قتعي هارتشا مث كالوم كقتعأ :هريغ دبعل لاق
 0 ءئيع) .جاوزألا نم هريغ قيلطتب ةقلطم اوك
 ةلاح ىلإ هدنسي مل هنأل ؛ةعاسلا قالطلا عقو سمأ قلاط تنأ :لاق هدعبو سمأ لبق اهحكن ول يأ :نآلا عقو

 يف ءاشنإ يضاملا يف ءاشنإلاو ءءاشنإ ناكف ءدانسإلا ىلع هتردق مدعو هبذكل ا ا نكف لو فالف

 (حتف « «صلحختسم) .ةعاسلا عقيف لاحلا

 (ع) .خإ ام ىم قلاط تنأ :اهل لاق وأ يأ :ام تم وأ (ع) .ملِإ ىم قلاط تنأ :اه لاق وأ يأ :ىتم وأ

 "ام يم" و "نيم" ةملك نأل اذهو e «قيلطتلا نع لاح نامز ىلإ قالطلا فاضأ هنأل :تقلط

 نع ةبئان ينأت اهنأ الإ ةيردصم تناك نإو يهف "ام" ةملك امأو «نامزلا فورظ نم امهأل ؛تقولا يف ناحيرص

 قلاط تنأ ةلأسملا نعم لصاح نوكيف ةايحلا تقو يأ (٠٠:مرمر اّيح تمد اَمإ» :ىلاعت هلوق هنمو «نامزلا فرظ

 [58/7 :قئاقحلا نييبت] .قالطلا عقيف جوزلا تكس نيح قالطلا نع يلاخلا تقولا دجو دقو «كقلطأ مل تقو يف

 (حتف «صلحختسم)

 (ع) .خلإ مل نإ قلاط تننأ 00 :كقلطأ مل نإ فو

 (ع) .خإ مل اذإ قلاط تنأ :هلوق يف يأ :كقلطأ مل اذإ وأ



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ۹ ِقالطلا باتك

 ز ف 1
 تنأ ءةقلطلا هذه تقلط ٌقلاط تنأ كقلطأ مل ام ٌقلاط تنأ ءامثدحأ توم ىتح

 Oy هديلاب رمألا فالخب ف ا موي اذك
 قالطلا عقو يأ

 ةلأسملاف "كقلطأ مل نإ" يف امأ [(ع) .ةفينح يبأ دنع قلطي نأ لبق نيجوزلا دحأ يأ ] :امهدحأ تومب ىتح

 كلذو «عوقولا نع سأيلاب هققحتو لعفلا مدعب قالطلا جوزلا قلع دقو «ةقيقح طرشلل "نإ" ةملك نأل ؛ةيقافتا

 كقلطأ مل اذإ" يفو «ثنحيف ربلا ناكمإ عطقني ذئنيح هنأل ؛اهتايح وأ هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف عقيف توملاب

 «تقولل "ام اذإ"و "اذإ" ةملك نأل ؛تكس نيح امهيف قلطت :الاقو «ةفينح يبأ دنع كلذك "كقلطأ مل ام اذإو

 تنأ" :هتأرمال لاق ول هنأ ىرت الأ "ام نيم"و "م" ةلزنمب راصف ١( :ريوكتلا) 4 ْثَرَّوُك ثسحّشلا اذ :لاغت هللا لاق

 :ةفينح يبألو «ةثالثلا تلاق هبو "تئش ىم" يف امك سلجملا نع مايقلاب اهدي نم رمألا جرخي ال "تئش اذإ قلاط

 .نيينعملا نيب اكر تشم ناكف ًاضيأ طرشلل لمعتسيو متلق امك تقولا يف لمعتسي "اذإ" ةملك نأ

 «رمعلا رخآ يف عقي "نإ" عع ناك نإو «لاحلا يف قالطلا عقي "نم" ىعع. ناك نإ "كقلطأ مل اذإ" :هلوق يفف
 عع. ناك نإف ءاهتئيشم. قلعت دق قالطلاف ةئيشملا ةلأسم امأو «كشلاب عقي الف «لاحلا يف هعوقو يف كشلا عقوف

 وني ل اذإ اميف فالخلاو كاا عوقب الف عطقببا م قم 6 ا هقيلعت عطقنا "نإ"

 0 «صلختسم) .ًاعامجإ عقي تقولا ىون نإو ءاقافتا لاحلا يف عقي ال طرشلا ىون نإف ءامهدحأ

 ' :لاق اذإ يأ [(ع) .مالكلا رحآ يف يذلا قلاط تنأ :هلوق نم ةدافتسملا ةقلطلا ئيعي] :ةقلطلا هذه تقلط

 «ةءوطوم تناك نإ ناتنث عقو ةعاس تكس نإو «ةيناثلا هذه تقلط "قلاط تنأ" :الصتم لاقو "كقلطأ مل ام قلاط

 نع لاح نامز ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛سايقلا وهو امي الوحدم ناك نإ ال مأ تكس ءاوس ناتنث عقي :رفز لاقو

 :ناسحتسالا هجو «هب ملكتلا نم غرفي نأ لبق "قلاط تنأ" :هلوق نامز وهو اليلق ناك نإو هدحجو دقو قيلطتلا

 نع ىئئتسم ردقلا اذه لعجي نأ الإ ربلا قيقحت هنكمي ال دوصقملا وه ربلا نأل ؛نيميلا يف لحاد ريغ ربلا نامز نأ

 اذه سبلي ال فلح نميف فالخلا لصأو «هتعاس نم ةلقنلاب لغتشاف رادلا هذه نكسأ ال فلح ول امك نيميلا

 (حتف «صم «يئيع) .رفز دنع ثنحو مهدنع نيميلا بقع لاحلا يف هعزن اذإ ثنحي ال هنإف هسبال وهو بوثلا
 موي" :هتأرمال لاق نم يأ :ثنح اليل اهحكنف (ع) .قلاط يأ اذك تنأ :هتأرمال لاق ول يأ :اذك تنأ
 فالخب" :هلوقو «راهنلاو ليللا لمشيو «تقولا انه مويلاب دارملا نأل ؛تقلط ًاليل اهجوزتف "قلاط تنأف كحوزتأ

 ىلع قلطي مويلا نأ قرفلاو ءاهل رايح الف اليل مدقف «"نالف مدقي موي كديب كرمأ" :جوزلا لاق نأب "ديلاب رمألا

 سمشلا مرج عولط نمو ءاعرش سمشلا مرج بورغ ىلإ قداصلا حبصلا عولط نم وهو «راهنلا 0 :نيينعم

 امك امهيف هقالطإ عاش دقو «يزاحنا هانعم وهو تقولا قلطم :امهيناثو «يقيقحلا هانعم وهو ءافرع هبورغ ىلإ
 - هئامعن تاقوأب يأ (ه:ميهاربإ) وللا مايا :لاقو ءذصتقو يأ (17:لافنألا) هرب موي ْمِهْلَوي نمو :ىلاعت هللا لاق



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 4٠ قالطلا باتك

 . هل وأ ةدحاو ٌقلاط تنأ مارحلاو نئابلا يف ُنيبتو ءىون نإو وغل قلاط كنم انأ 17 1 ف
2 

 رم ةالصلل يون اذإ :ىلاعت هللا لاق ًاضيأ راهنلا ضايب داريو «تقولا قلطم نيتيآلا نيتاه يف هب ديرأف «هئالبو =

 نع امهدحأ هب زات ةطباض نم دبالف امهيف هلامعتسا عاش اذإو ءراهنلا هب دارملا نإف (4:ةعمجلا) ةَعُمجلا موي

 ةدملا برض حصي يأ تيقاتلا لبقي ام دتمملاب دارملاو ءراهنلا ضايب هب داري دتمم لعف مويلاب نرق اذإ :لوقنف «رحآلا

 قالطلاك هل ةدملا برض حصي الو تيقاتلا لبقي ال ام يأ دتمب ال لعف هب نرق اذإو «موصلاو ديلاب رمألاك هل

 دتمم ريغ لعف ىلإ فيضأ هنأل ؛تقولا مويلاب دارملا "كاحوزتأ موي قلاط تنأ" يفف «تقولا قلطم هب داري جوزتلاو
 فيضأ مويلا نأل ؛اهديب اهرمأ نوكي ال ًالثم ديز مودق موي ديلاب رمألا يفو اليل حكن ول ثنحيف «جورتلا وهو
 ضايب كحورتأ مويب تينع :جوزلا لاق ولو ءدتمم وهو ريسلاب نوكي مودقلا نأل ؛ديز مودق وهو دتمم لعف ىلإ
 (يعليز «صلختسم) .هسفن ىلع فيفخت هيف ناك نإو همالك ةقيقح ىون هنأل ؛ءاضقلا ين نيد ةصاخ راهنلا
 (ع) .قالطلا هب عقي ال وغل وهف خلإ كنم انأ :هتأرمال لاق ول يأ :قلاط كنم انأ

 ءيشب سيل وغل اذهف "قلاط كنم انأ" :هتأرمال لاق اذإ يأ [(ع) .قالطلا ىون ولو يأ ةلصتم] :ىون نإو وغل
 ةبلاطملا كلمت ىح نيحوزلا نيب كرتشم حاكنلا كلم نأل ؛ىون اذإ عقي :يعفاشلا لاقو «قالطلا ىون نإو

 ءاهيلإ ًافاضم حصي امك هل ًافاضم حصيف حاكنلا كلم ةلازإل عضو قالطلاو «ةبلاطملا جوزلا كلمي امك يطولاب
 «قالطلا اهكلم اذإ فالخلا اذه ىلعو «هيلع ال اهيلع ديقلاو «ديقلا ةلازإل عرش هنأ :انلو .دمحأو كلام لاق هبو

 «ثالثلا قالطلا يف اهديب اهرمأ اهجوز لعح ةأرما ق امه سابع نبا نع درو ام هيلع ةجحلاو «ج وزلا تقلطف

 اغإو «تلاق امك ناكل ثالث قلاط انأ :تلاق ول ءاهءون هللا أطح :ُ سابع نبا لاقف ءاثالث قلاط تنأ :تلاقف
 (حتف ءصم) .جوزتلا نم ةعونمملا يه األ ؛اهيلع ديقلا :انلق

 تناب مارح كيلع انأ وأ نئاب كنم انأ :اهل لاق اذإ يأ [(ع) .نئاب كنم انأ :لاق ول يأ ] :مارحلاو نئابلا يف

 :لاق ولو ءاهيلإ ةمرحلا فاضأ اذإ اذهو ءامهنيب ةكرتشم يهو «ةلصولا ةلازإ ميرحتلاو ةنابإلا نأل ؛قافتالاب هنم

 نأ لامتحال ؛قالطلا ىون نإو قلطت مل "كيلع" :لقي ملو «"مارح انأ" :لاق وأ "كنم" :لقي ملو «"نئاب انأ"

 (صلختسم «حتف) [؟١ 0/١ :قئاقحلا زمر] .كلذب اهديريف «ىرحأ ةأرما هل نوكي

 ءيشب سيلف ءال وأ ةدحاو قلاط تنأ :امل لاق ول هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث انهه "وغل" :هلوق ىلإ :ال وأ ةدحاو

 كشلا لحدأ هنأل ؛ةيعحر ةا: لطم الو فسوي يبأ لوق وهو دمحم لاقو انا قوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 :هلوق فالخب ,"قلاط تنأ" :هلوق ىقبيو «ةدحاولا رابتعا طقسيف «يفنلا نيبو اهنيب "وأ" ةملك لوحدل ةدحاولا يف

 فصولا نأ :نيخيشللو «ءيش عقي الف «عاقيإلا لصأ يف كشلا لحدأ هنأل ؛ةدحاو ظفل نودب "الوأ قلاط كن"

 - «اثالث قلطت "ثالث قلاط تنأ" :اهب لوخدملا ريغل لاق ول هنأ ىرت الأ ءددعلا ركذب عوقولا ناكف ددعلاب نرق يم



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 41١١ قالطلا باتك

 جوزلا ةأرملا تكلم يأ 59

 ,ةعجرلا هل قتعأف كايإ كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ .عقي مل اهقلطو اهارتشا ولف
 ةمألا ىلوملا هتحوكنم جوزلا ىرتشا يأ

 «فوذحملا توعنملا وه امنإ ةقيقحلا يف عقاولا نأ تبثف ءاوغل ثالثلا ركذ ناكل فصولاب عوقولا ناك ولو =

 يف الحاد كشلا ناكو «ددعلاب توعنملا وه عقاولا ناك اذإف «ةدحاو ةقيلطت قلاط تنأ "ةدحاو قلاط تنأ" نيعمو

 كتوم عم قلاط تنأ :اه لاق :ةثلاثلاو ءقوم عم قلاط تنأ :اهل لاق ول :ةيناثلاو ءكشلاب عقي الف «عاقيإلا

 اقومو «قالطلا ةيلهأ يفاني هتوم نأل ؛قالطلل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا فاضأ هنأل ؛قافتالاب ءيشب اتسيل ناتاهف

 (صلختسم) .فرصتلا زاوج تبثيل ةيلحماو ةيلهألا نم دحاو لك نم دبالو «ةيلحملا يفانت

 (ع) .كلذ وحنو اهثروو اهارتشاف ةمأ تناك نأب هتأرما جوزلا كلم ول يأ :اهكلم ولو
 كلم يف امأ :دقعلا لطب (ع) .ثلثلا وأ فصنلا ثرو وأ اهفصن ىرتشا نأب اهنم ًاءزج كلم يأ :اهصقش وأ

 دقو «ةرورضلل حاكنلا كلم ناكو «لسنلا ءاقبإ ىلإ ةحاحلل ناك ةرحلا ىلع كلملا تابثإ نألف ؛اهايإ جوزلا

 كلك. تبثي ال لحلا :لاقي ال «ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتحاللف :هايإ اهكلم يف امأو «نيميلا كلم مايقب تعفدنا

 ءاهجوز يه تكلم اذإ هنأ :لصاحلاو ءاريسيت لحلا ماقم ماقف «لحلا ليلد نيميلا كلم :لوقن انأل ؛ضعبلا
 نيميلا كلم نألف ؛هتأرما جوزلا كلم اذإو «هءاقب اذكف «حاكنلا ءادتبا عنمي ةيكولمملاو ةيكلاملا نيب عامتجالاف

 لطبي ال هتحوز ىرتشا اذإ بتاكملا :تلق نإف «هدوحجوب خسفني لب حاكنلا كلم يأ «ندألا اهمحازي الف «ىوقأ

 (حتف «صلختسم «ْييع) .حاكنلا ءاقب عن ال وهو «كلملا قح هل لب كلم هل سيل :تلق «حاكنلا
 كلع.امهنيب ةقرفلا تعقو دق هنأل ؛ًاقافتا ةدعلا بحتو «لحدي مل وأ اب لحد ءيش :عقي مل اهقلطو اهارتشا ولف
 اهقلط مث هنم اضعب وأ هلك جوزلا ةأرملا تكلم اذإو «دحوي ملو هحو نم حاكنلا كلم مايق يعدتسي قالطلاو «ةبقرلا

 يفكي هجو نم دقعلا مايقو «اقافتا انه ةبجاو ةدعلا نأل ؛عقي هنأ دمحم نعو «نيخيشلا دنع قالطلا عقي ال كلذكف

 كانه ةبجاو ةدعلا :انلق ءاهؤطو لح يح كانه اهيلع ةدع ال هنأل ؛وه اهكلم اذإ ام فالخب ءاهيلع قالطلا عوقول

 هيلإ ةبسنلاب رهظت مل اهإإو «ةدعلا ترهظ اهقتعأ ولو ءاقدع يضقنت نح هريغ نم اهجوزي نأ هل زوجي ال يح ًاضيأ
 (حتف) 50/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .حيحص ريغ قرفلا اذه نأ نيبتف «نيميلا كلم. هل اهثطو لحل
 (ع) .نيتنث تقلط ةمألا ىلوملا يأ :قتعأف (ط) .خلإ قلاط تنأ :هريغ ةمأ يهو هتأرمال لاق ول يأ :قلاط تنأ

 لاق اذإ يأ [(ع) .ةظيلغ ةمرح نيتقلطلاب مرحت ال ةرحلاو «ةرح يهو قلط هنأل ؛ةعجرلا جوزلل يأ ] :ةعجرلا هل

 قتع عم" :هلوق نعم نأل ؛ةعحرلا جوزلا كلم اهالوم اهقتعأف كالوم قتع عم نيتنث قلاط تنأ :هريغل ةمأ يهو هتأرمال

 امدقم نوكي نأ دب الف قيلطتلل اطرش ىلوملا قاتعإ ناك امل مث ءايدعتم لمعتسي دق قتعلا ذإ ؛كالوم قاتعإ عم "كالوم

 - «ةرح افوك لاح قالطلا عقيف «قالطلا عوقو ىلع امدقم نوكي قتعلاف ءطورشملا ىلع امدقم نوكي طرشلا نأل ؛هيلع



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 41۲ قالطلا باتك

 تنأ «ضيح ثالث اًمّدعو ءال دغلا ءاجف دغلا ءيجم. اهاتقلطو اهقتع قلعت ولو
 طايتحالل عامجإلاب 2 نيتروصلا 3 : ٴ'ًاضيأ اهاتقلط تقلعت ةمألا 1

 616 و او ده ةتبلا وأ نئاب قلاط تأ ثالث يهف عباصأ ثاالثب راشاو ءاذکه قلاط

 هذه هتراشإ يأ

 فيكف ًاعم قتعلاو «قالطلا عوقو يغبنيف نارقلل "عم" ةملك نإ :ليق نإف «ةعجرلا كلميف ءاثالث اهقالط ريصيف =
 رسعلا دعب يأ (1:حرشلا) كار ْسُي رنا عم نإ :ىلاعت هلوق يف امك ريخأتلل "عم" ةملك ءاح دق :انلق ؟اذه روصتي

 (صلختسم «ييع) .ريخأتلل ريصي انه اذكف «ناعمتجي ال ناداضتم نارمأ رسيلا عم رسعلا نأل ؛ارسي
 (ع) .نيتنث قلاط تنأف دغ ءاح اذإ :اهجوز اه لاق وأ «ةرح تنأف دغ ءاح اذإ :اهالوم امل لاق نأب :دغلا

 ةعجرلا جوزلا كلمي الو «هريغ اجوز حكنت ىح جوزلل لحت ملو ةظلغم تقلطو «ةمألا تقتع يأ :ال دغلا ءاجف

 عرسأ قتعلاو ءدغلا ءيحب وهو دحاو طرشب اقلعت ال قالطلاو قتعلا نأل ؛ةعجرلا هل :دمحم دنعو «نيخيشلا دنع

 ضغبأ هنإف ؛قالطلا فالخب ءاعرش هيلإ بودنم نسحتسم رمأ وهو «ةيلصألا ةلاحلا ىلإ اعوجر هنوكل ؛اعوقو

 امك ةظيلغ ةمرح نيتقيلطتلاب مرحت الف ةرح يهو قالطلا اهفداصيف ةيرحلا لوزن نمز قلطت نأ بجو «تاحابملا
 مرحتف قالطلا اذكف ةمأ يهو اهفداصي قتعلا مث اهقتع ىلوملا هب قلع امم اهقالط قلع هنأ :امهلو «ىلوألا ةلأسملا يف

 فالخب دحاو طرشب امهقلعت ةرورض قالطلا توبث نامز وه قتعلا توبث نامز نأل ؛ةظيلغ ةمرح نيتقيلطتب
 (حتف «صلختسم) .قتعلا دعب عقيف «ىلوملا قاتعإب قيلطتلا قلع اهيف نأل ؛ىلوألا ةلأسملا
 نكت مل قالطلاب ملكت نيح هنأل ؛هنم ثرت ال اضيرم جوزلا ناك ولو ءاطايتحا قافتالاب يأ :ضيح ثالث ادعو

 يف قالطلا جوزلا قيلعت دحو اذإ امأ رارفلا دصق وهو هنم اهثرإ طرش دحوي ملف «ملكتلا تقو ثرإلا ةيلهأ اه

 (حتف) .دمحم دنع هنم ثرت دغلا ءيحم ىلع اهتيرح ىلوملا قيلعت لوصحب هملع دعب هضرم
 ديفت عباصألاب ةراشإلا نأل [(ط) .ةدحاو يهف اذكه لقي ملو هعباصأب راشأ ولو «تاقلط ثالث يأ ] :ثالث يهف
 ةرشعلا هعباصأب راشأ "اذكهو اذكهو اذكه رهشلا" التل لاق ؛مهبملا مسالاب تنرتقا اذإ ًاعرشو افرع ددعلاب ملعلا
 ةراشإلاو ءًاموي نيرشعو ةعست نعي ةئلاثلا يف هماهإ سنحو «"اذكهو اذكهو اذكه رهشلا" لاق مث ءاموي نيثالث نعي

 ولو ءاموي نورشعو ةعست هنم مهف ةثلاثلا ةرملا يف هماهإ سنح امل اهتِلَع هنأل ؛ةمومضملا نود اهنم ةروشنم اب عقت
 .ةنسللو فرعلل اقلطم روشنملا ربتعملاف ءاموي نيرشعو ادحأ موهفملا ناكل ةمومضملا تربتعا

 ةراشإلا تينع :لاقو عباصأ ثالثب راشأ ولو «نيتنث تقلط نيتنثلاب راشأ ولو «ةدحاو تقلط ةدحاولاب راشأ ولو

 :لقي ملو هعباصأب راشأو "قلاط تنأ" :لاق ولو «فكلاب ةراشإلا ىون ول اذكو ءءاضق ال ةنايد قدص نيتمومضملاب

 "قلاط تنأ" :هلوق «ىقبيو ةراشإلا تغلف دحوي ملو «ددعلا نم مهبملل ريسفت ةراشإلا نأل ؛ةدحاو يهف "اذكه"

 تب نم ةيردصملا ىلع اهباصتنا] :ةتبلا وأ نئاب قلاط (حتف «ْييع) [1۸/۳ :قئاقحلا نييبت] .ددعلا لمتحي ال وهو

 تبلاو «ةدايزلاو ةدشلا نع ئبني اع قالطلا فصوب نئابلا عوقو نايب يف عورش [(ع) .مزحو هيف عطق اذإ هرمأ
 (حتف) .ناتنئاب ناتنث عقي ىرخأ نئاب وحنبو ةدحاو قلاطب ىون ولو هب عطق اذإ هرمأ تب ردصم



 نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ 41۳ قالطلا باتك

 ط س م س م
 فلأك وأ قاللطلا دشا وأ لبجلاك وأ ةعدبلا وأ ناطيشلا قالط وأ قالطلا شحفأ وأ

 See ةنئاب ةدحاو يهف ةضيرع وأ ةليوط وأ ةديدش ةقيلطت وأ تيبلا الم وأ
 قلاط تنأ لاق وأ يأ

 ا ادا لعفأ ىلع فصو لك هب دارأ [(ع) .فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع هباصتنا] :قالطلا شحفأ

 ةنونيبلا وهو هرثأ رابتعاب فصولا اذج فصوي امنإ قالطلا نأل ؛همظعأ وأ هنشحأ وأ هرشأ وأ هأوسأ وأ هثبحأك

 نإف [15/ :قئاقحلا نييبت] .اثالث يوني نأ الإ ةيعجر تعقو "هنسحأ" وأ "قالطلا لمجأ" :لاق ولو «لاحلا يف
 ةدحاو عقت هوحنو "ةديدش" :هلوقبو «ليضفتلا لعفأ األ ؛ةين ريغ نم ثالث ظافلألا هذه عقي نأ يغبني :ليق

 (۲۲۸:ةرقبلار (َنهَدَرب قحا نه وعبر :ىلاعت لاق ءفصولا هب داري لعفأ نأب بيجأ «كلذ ىلع ديزي نأ بحوف
 (حتف) .رهاظلل رابتعالاو «لامتحالاب ثالثلا ىلع لمحبي الف «قيقح يأ

 دشأ وأ لبجلاك قلاط تنأ :لاق وأ يأ :خلإ لبجلاك وأ (ع) .ةعدبلا قالط قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةعدبلا وأ

 هيبشتلا اذكو «ةنونيبلا بجوي ةدايزلا نع ئبني ام. فصولا نأ :لصاحلاو «ةوقلا يف يأ :فلأك وأ (ط) .قالطلا

 (حتف) .سانلا دنع ًاميظع نوكي نأ رفز طرتشاو ءاقلطم مظعلا ركذ فسوي وبأ طرتشاو «هب هبشملا ناك ءيش يأ

 (ع) .ةليوط ةقيلطت قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةليوط وأ

 نإ ةيعجر ةدحاو عقي :يعفاشلا لاقو :ةنئاب ةدحاو (ع) .ةضيرع ةقيلطت قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةضيرع وأ

 اذإ امك «وغليف «عورشملا فالح ةنونيبلاب هفصو ناكف «ةعجرلل ابقعم عرش قالطلا نأل ؛اهلك لوصفلا يف امي لحد
 نأ ىرت الأ «ةنونيبلا وهو هظفل هلمتحي ام. قالطلا فصو هنأ :انلو ؛ءكيلع يل ةعحر ال نأ ىلع قلاط تنأ :لاق

 وه لصألا يف قالطلا نأل ءةدعلا تضقنا اذإ دعبو لاملا ركذ دنع اذكو لوحدلا لبق لاحلل هب تبثت ةنونيبلا

 ءاضقنا ىلإ ريخأتلاب درو عرشلا نكل اهيف ةدملا يضمل ريثأت الو هعطقو حاكنلا عفرل عرش هنأل ؛ةنونيبلل بحوملا
 قالط يف دمحم نعو «سايقلا لصأ ىلع هءارو ام يقبف ةنونيبلاب افوصوم نكي مل اذإ قالطلا حيرص يف ةدعلا

 نوكيف كشلاب ةنونيبلا تبثي الف «ظيغلا ةلاح يف ملكتي دق فصولا اذه نأل ؛ةيعجر ةدحاو عقت ةعدبلا وأ ناطيشلا

 .هدحوت يف هل هيبشت هنأل ؛يعحر لبحلا لثم وأ لبحلاك يف فسوي يأ نعو ءايعجر
 هبو ءةئامك :هلوق يف اذكو «فلأ ددعك :هلوقك راصف أضيأ ةينلا مدع دنع ثالث عقي "فلأك" :هلوق يف دمحم نعو

 :لاق ولو «ةوقلا يف هيف هيبشتلا نأ قبس دقو «ةرثكلل هب هيبشتلا نوكيف ددعلل ناعوضوم ةئاملاو فلألا نأل ؛دمحأ لاق

 فسوي يبأ نعو «ةرثكلل يناثلا يفو «رونلاو ءايضلا يف لوألا يف هيبشتلا نأل ؛ثالثف موجنلا ددعكو «ةدحاوف موجنلاك

 هب داري هنأ :انلو ءوغليف فصولا اذه لبقي ال قالطلا نأل ؛رفز دنع اذكو ةيعجر عقت ةضيرع وأ ةليوط :هلوق يف
 الإ انئاب نوكي ال :ةعدبلا قالط يف دمحمو فسوي يبأ نعو [؟١/1١5 :قئاقحلا زمر] .ةميظع :هلوقك راصف مظعلا

 (حتف «صلختسم) .ةينلا نم دب الف ضيحلا ةلاح يف عاقيإلا ثيح نم نوكت دق ةعدبلا نأل ؛ةينلاب



 اه لوخدلا لبق قالطلا 415 قالطلا باتك

 ثالث وني مل نإ

 امك لوحدلا قالطلا 2 لصف
 اكحأ نايب يف يأ

 عاقيإلا دعب تتام ولو ,ةدحاوب تناب قرف إو ,نعقو اثالث ةءوطوملا ريغ قّلط

 ةأرملا ةأرملا يأ ةلمج تاقلط ثالث يأ هتأرما لجر يأ

 ثإو «هتين تحص یون امهيأف «ةفيفح و ةظيلغ ىلإ ةعونتم ةنونيبلا نأل ؛اثالث عقي اهاون نإ هنأل :ًاثالث وني ١ نإ

 وأ ةديدش ةقيلطت :هلوق وهو ةريحألا ةثالثلا ظافلألا هذه نم ئئتسي نكل هب نقيتلاب ندألا تبني اعيش وني مل

 «لمتحملا يف حصت امنإ ةينلا نال ؛اه ظفللا لامتحا مدعل ؛ثاللثلا ةين حصت ال ثالثلا هذه يفف «ةضيرع وأ ةليوط

 (حتف «ٰييع) .ثالثلا ةين اه لمتحت الف ,ةدحولل ةعوضوم نو

 تل .يمكحلاو يقيقحلا معي د ام يفنملا ءطولاب دارأ :ةءوطوملا ريغ

 عقت :يرصبلا نسحلا دنعو «ةلمج نعقيف ثالث اقالط :هريدقت فوذحم ردصمل عاقيإ هنأل ؛ثالثلا يأ ] :نعقو

 اهفداصي "ثالث" :هلوقو «"ةدع ىلإ ال قلاط تنأ" :هلوقب نيبت اهنأ نسحلا بهذمو «ةلمج ثالثلا يأ [(ع) .ةدحاو

 ءاثالث ًاقالط" :هريدقت "اثالث قلاط تنأ" :هلوق نأل ؛ددعلاب عوقولا ناك ددعلا ركذ م هنأ :انلو «ةيبنحأ يهو

 مامإلا نأ ىلع كف دوعسم نباو يلع بهذم انبهذمو «ةدح ىلع اعاقيإ "قلاط تنأ" :هلوق سيلو «ةلمج نعقيف

 وأ ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ :لاق نأب قالطلا يأ :قرف (حتف) ا

 (ع«ط) قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ وأ «قلاط قلاط قلاط تنأ :لاق

 قلاط تنأ :اه لوحدلا لبق اه لاق ول يأ [(ط) .ءيش ةثلاثلاو ةيناثلاب عقي ملو ىلوألا يهو] :ةدحاوب تناب

 ةدح يلع عاقيإ تاملكلا هذه نم ةدحاو لك نأل ؛ةثلاثلاو ةيناثلا عقي ملو اهب تنابو ىلوألا تعقو قلاط قلاط

 ةنئاب يهو ةيناثلا اهفداصيو لاحلا يف ىلوألا عقتف «هطرشب قلعي ملو مالكلا ردص ريغي ام همالك رحخآ يف ركذي مل اذإ

 .ميلقلا ف يعفاشلاو ةعيبرو نوايا يأ نبا لوق وهو «فطعب ناك اذإ انالث قلطت :دمحأو كلام دنعو ‹«عقت الف

 (صلختسم) .قيرفتلابو لكلا اهيلع عقي اه لوحدملا نأل ؛امب لوحدملا ريغب ديقو 47/١ ١[ :قئاقحلا زمر]
 :هلوق دعب تتامف ءاثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو قلاط تنأ :هتأرمال لوقي نأ جوزلا دارأ ول يأ :عاقيإلا دعب تتام ولو

 ءاهنم جوزلا ثريو رهملا فصنتي الف «عاقيإلا اغلو ءيش عقي مل نيتنث وأ دحاولا يأ ددعلا ركذ لبق "قلاط تنأ"

 ركذ لبق جوزلا توم. ذإ ؛اّتومج ديقو «لحما لطب هركذ لبق تتام اذإف «ددعلا وه عقاولا نأ اوغل عاقيإلا نوك هحوو

 رك ذ جوزلا توم قو ءاقوم دعب لصح ددعلا ركذو ةأرملا توم يف ددعلا رك ذب قالطلا لصو هنأل ؛ةدحاو عقي ددعلا

 هنأ ىرت الأ «قالطلا عوقو 2 هسفنب لماع وهو ,"قلاط تن" :هلوق يقبف ءددعلا ركذ هب لصتي ملو قالطلا ظفل

 = ؛ةدحاو عقت قالطلا ركذ دعب ائيش لقي ملف هاف لحجر ذحأف "اثالث" :لوقي نأ ديري "قلاط تنأ" :هتأرمال لاق ول



 ام لوخدلا لبق قالطلا 46 قالطلا باتك

 لوخدملا ريغل اه صاصتحا ال هنأ عم لصفلا اذه يف ةلأسملا هذه فنصملا ركذ امنإو «هدصقب ال هظفلب عوقولا نأل =

 نرق اذإ قالطلا نأ ررقت ةلأسملا هذهو ؛عاقيإلا دنع لحما تاوف وهو «نيعملا ثيح نم اهلبق ام سناحت اهنأل امي

 (حتف) .نسحلا بهذم در اهيفو «ددعلاب عوقولا نوكي ددعلاب
 (ع) .ءيش عقي الف لحما لطب هركذ لبق تنام اذإف ددعلا وه عقاولا نأل ؛ءيش هب عقي ملو همالك يأ :اغل

 (ع) .ةدحاو اهدعب ةدحاو قلاط تنأ :لاق وأ يأ :اهدعب وأ

 روكذملل ةفص ناك ريمض هب لصتي مل و نيئيش نيب عقو اذإ فرظلا نأ ىلع لئاسملا هذه ئبم نأ ملعا :ةدحاو عقت

 ةروصلا يفف «لاحلا يق عاقيإ قباس قالطب رارقإلا نأ ىلعو ارخآ روكذملل ةفص ناك ريمض هب لصتا نإو ءالوأ

 ىلع مالكلا ردص فقوت مدعل ؛ةيناثلا اهقحلي الف ةدحاولاب تناب اهنألف ؛ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ يأ ىلوألا

 نألف ؛ةدحاو اهدعب وأ ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ :هلوق يف امأو «ةدح ىلع اعاقيإ ةدحاو لك راصف هرخآ

 ءارحخآ روكذملل ةفص وهف اه نرق نإو ءريمضلاب نرقي مل نإ الّوأ روكذملل ةفص ةيدعبلاو ةيلبقلا نأ لصألا
 اهدعب :هلوق يف ةيدعبلاو «ةيناثلا اهقحلت الف ةيناثلا لبق تعقوف ىلوألا ةفص ةدحاو لبق ةدحاو :هلوق يف ةيلبقلاو

 (حتف) .ةيناثلا اهقحلت الف اهلبق ىلوألا تعقوف ةريخألا ةفص ةدحاو

 وأ ؛ةدحاو اهلبق ةدحاو قلاط تنأ :لاق وأ ةدحاو دعب ةدحاو قلاط تنأ :هلوق فو يأ :خ! ةدحاو دعب يفو

 .ةدحاو عم ةدحاو قلاط تنأ :لاق وأ يأ :ةدحاو عم وأ (ع«ط) .اهعم ةدحاو قلاط تنأ :لاق

 دعب ةدحاو :هلوق يف امأ ؛عبرألا روصلا يف ناتقيلطت يأ [(ع) .ناتقلط عبرألا روصلا هذه يف عقاولاف يأ ]:ناتنث

 ىرحألا عاقيإو لاحلل دحاولا قالطلا عاقيإ ىضتقاف ريمضلا نع فرظلا ولخل ىلوألا ةفص ةيدعبلا نألف ؛ةدحاو

 ريمضلاب اهنارتقال ؛ىرحألا ةفص ةيلبقلا نألف ؛ةدحاو اهلبق دحاو يأ ةيناثلا يف امأو ءاعوقو نانرتقيف اهلبق

 «ةلمج اعوقو نانرتقيف لاحلا يف عاقيإ يضاملا يف عاقيإلاو ءلاحلا يف ةعقاو ىلوألاو «يضاملا يف اهعاقيإ ىضتقاف

 تنرتقا ءاوس ةنراقملل "عم" ةملك نألف ؛ةدحاو اهعم ةدحاو يأ ةعبارلاو «ةدحاو عم ةدحاو يأ ةثلاثلا يف امأو

 :يسرافلا رعشلا اذه يف "دعب"و "لبق" ةطباضو «ةلمج ناعقيف ال وأ ريمضلاب

 نارب قالط كي ماكحا ردن ار ب إب عبو ؛ ب لت
 عقي ةريحألا ةروصلا يف فسوي يبأ نعو «ءيش عقي ال هنأ هنعو «ةيناثلا ةروصلا يف ةدحاو عقي :يعفاشلا دنعو

 (نيكسم «حتف ؛ئيع) .ًادوجو عحرملا قبس يضتقت ريمضلا نأل ؛ةدحاو



 اه لوخدلا لبق قالطلا كلا قالطلا باتك

 .ناتنثف طرشلا رخأ نإو ةدحاو عقت تلحدف او شاز قلاط تنأف تلخد نإ
 رادلا ةأرملا يأ رادلا

 كرتو اه لوحدملا ريغلا هتأرمال لاق ول دارأ [(ع) .رادلا تلحد نإ :هتأرمال تلاق ولو يأ ] :تلخد نإ

 .طرشلا رخأ ول امك ناتنثلا اهيلع عقول اهب الوخدم تناك ول هنأل وأ ؛اهل دوقعم لصفلا نأل ؛كلذب حيرصتلا

 ثلاثلاو يناثلل ىقبي الف «ةدحاو عقي زجنملا يفو «هعوقو دنع زجنملاك طرشلاب قلعملا نأل ؛"ةدحاو عقت" :هلوقو

 ام مدعل يقابلا اغلو ءطرشلا دوجو دنع ًاقافتا ةدحاو تعقو هفذح ول هنأل ؛فطعلا فرحب ديقو ءانه اذكف «لحم

 "ماب فطع ولو «حصألا يف اقافتا اضيأ ةدحاو تعقو "ءاف" ناك ول هنأل ؛واولاب فطعو «هعم هكيرشت بجوي
 (حتف) .ثلاثلا اغلو يناثلا زجنيو طرشلاب لوألا قلعت

 ظفلب عمجلاك عمجلا فرحب عمجلا نأل ؛ناتنث عقت :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو عقت

 (ع) .ىلوألا الإ كشلاب عقي الف عوقولا يف كشلا عقوف بيترتلل وأ عمجلل واولا نألو ؛عمجلا
 ةدحاو قلاط تنأ :لاق نإ يأ (ط) .رادلا تلحد نإ ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ :لاق نأب] :طرشلا رخأ نإو

 ءافلاب فطع ول اذكو «كلذك ناعقيف ةعفد طرشلاب ناقلعتي نيئازحلا نأل ؛ناتقيلطت عقي «رادلا تلحد نإ ةدحاوو

 (يئاط «حتف) .ةدعلا دوجول ؛لكلا يف ناتنث ةءوطوملا يف عقيو «يقابلا وغليو «لاحلل ةدحاو عقي "مث" يفو

 (ع) .نايبلا مكح يف ناكف هيف ريغملا دوحول هرخآ ىلع فقوتي مالكلا ردص نأل ؛قافتالاب ناتقلط عقاولاف :ناتنثف



 تايانكلا باب ¥4۷ قالطلا باتك

 تايانكلا باب
 a نايب يف يأ

 Vee لاا ةلالد وأ ةيلاب الإ ام قللت ال

 اروكذم نوكي الو قالطلا لمتحي ام انهه دارملاو «ةينب الإ هنم دارملا رهظي ال ام يهو ةيانك عمج] :تايانكلا باب

 امإ حيرص ريغ ظفلب نيعم وأ ناك ًاظفل نيعم ءيش نع ربعي نأ :نييوغللاو ةاحنلا دنع ةيانكلا [(ع ط) .اصن

 رئامضلاك راصتخالل وأ جرفلل نهاك ةعانشلل وأ ًانيعم ديرت تنأو "نالف نءاج" :كلوقك عماسلا ىلع مامإلل
 رج مل ىلا ةقيقحلاف ءزاجاو ةقيقحلا ماسقأ نم ةيانكلاو حيرصلا مث «"دامرلا ريثك نالف' ك ةحاصفلا نم عونل وأ

 يقو «ةيانك بلاغلا ريغو «حيرص لامعتسالا بلاغلا زاحملاو «ةيانك يزاحملا اهانعم بلغ يلا ةروجهملاو «حيرص

 :"ةيناخلا ىواتفلا" فو ءايزاحم E E ناك ءاوس هسفن يف هنم دارملا رتتسا ظفل لوصألا لهأ حالطصا

 (حتف) .اظفل اروكذم نوكي الو هريغو قالطلا لمتحي ام ةيانكلا

 ةصتخم ريغ تايانكلا ظافلأ نأل ؛نيرمألا نيذه دحأب الإ تايانكلاب قلطت ال يأ :لاحلا ةلالد وأ ةينلاب الإ

 دحو اذإ ىلوألابف لاحلا ةلالد وأ ةينلاب امإ ةيانكلاب قالطلا عقو اذإو «ححرملا نم دبالف هريغو هلمتحت لب «قالطلاب

 عقي اهلك تايانكلا نأ اذه نم موهفملاو «عمحلا زوجيف ولخلا عنمل "لاحلا ةلالد" وأ :هلوق يف "وأ" نأ ملعف نارمألا

 ءاضرلا ةلاح :ةثالث لاوحألا نأ كلذو ءضعب نود اهضعبب عقي امنإو ءكلذك سيلو لاحلا ةلالدب قالطلا ام

 ةأرملا لاؤسل ًاباوج حلصي اهنم مسق :ماسقأ ةثالث اضيأ تايانكلاو ءبضغلا ةلاحو «قالطلا ةركاذم ةلاحو
 كديب كرمأ :ظافلأ ةثالث يهو ءامتش يأ بس الو قالطلا اهاؤس دنع ةأرملا مالك در يأ ادر حلصي الو قالطلا

 ةتبو ةيربو ةيلخ :ظافلأ ةسمح يهو ءادر تع امتشو اباوج حلصي مسقو ءاهفدارمو يدتعاو يراتخاو

 يبرغاو يحرحخا :ظافلأ ةسمح يهو ًامتشو ًابس حلصي الو ًادرو اباوج حلصي مسقو ءاهفدارمو مارحو نئابو
 .ةينلاب الإ اهنم ءيشب قالطلا عقي ال اضرلا ةلاح يفف ءاهفدارمو يعنقتو يموقو يبهذاو

 عقي يبحأ هلأسي وأ اهقالط ةأرملا هلأست نأ يهو :قالطلا ةركاذم ةلاح يفو «ةينلا مدع يف هنيمب عم هلوق لوقلاو

 ةلاح يقو «ةينلا مدع يف هلوق يف قدصي الو «يناثلاو لوألا مسقلا وهو «درلل حلصي ال ظفل لكب ءاضقلا يف

 لب ءامهل حلصي ال ظفل لكب عقيو «ثلاثلاو يناثلا مسقلا وهو ءدرلاو بسلل حلصي ظفل لكب عقي ال بضغلا

 راتخم هنأل ؛ةينلا نم دبال لب «لاحلا ةلالدل رابتعا ال :يعفاشلا لاقو «لوألا مسقلا وهو .ءطقف باوجلل حلصي

 ةينلاو ةرهاظ اهنأل ؛ةينلا نم ىوقأ لاحلا ةلالد نأ :انلو ءرهاظلا فالخ رمضي نأ دعبي الو «هلاوحأ عيمج يف

 (حتف)[ 47/١ :قئاقحلا زمر] .ةنطاب



 تايانكلا باب 4۸ قالطلا باتك

 كدلك ظافلأ ىف ةقلط ةأرملا ي

 SENE هَ ,نئاب يهو a «نیتنث یون نإو ةنئاب
 يناثلا لوألا ةنئاب ةقلط قلطت يأ

 ةدحاو ىون ولو «ةدحاو تنأو :هلوق ىلإ [(ط) .حصألا وهو ةدحاولا بارعإب رابتعا الو] :خلإ ةيعجر ةدحاو

 تايانكلا نم اهوكو ايعجر ةثالثلا ظافلألا هذمب عقاولا نوك هجو ءردصملا ركذي مل اذإ حيرصلا يف امك نيتنث وأ

 نم يدتعا لمتحيو «كيلع يمعن وأ ىلاعت هللا معن يدتعا داري نأ لمتحيو «باسحلاب رمألا ةقيقح "يدتعا" نأ

 :ليقو «يدتعاو قلاط تنأ :لاق هنأك ءاضتقا لوحدلا دعب قالطلا هب عقوو ماهيإلا لاز اذه ىون اذإف «حاكنلا

 ام حيرصت هنأل ؛دادتعالا نيعم. لمعتسي هنإف كمحر يئربتسا امأو «هببس هنأل ؛قالطلا نع اراعتسم لعج لوحدلا

 كمحر ةءارب يف دتعت يأ اهمحر غارف لاح يف اهقلطيل ءاربتسالا لمتحيو «هتلزنمب ناكف ةدعلا نم دوصقملا وه

 .كلذ وحنو يدنع ةدرفنم وأ كموق دنع ةدحاو تنأ هب داري نأ لمتحي هنألف ؛ةدحاو تنأ امأو ,كقلطأل

 حيرصلاو حيرصلا ىلع الاد ناك ةينلاب مامبإلا لاز اذإف «ةدحاو ةقلط قلاط تنأ يأ فوذحم ردصمل تعن نوكي نأو

 "ةدحاو تنأ"ب عقي :رفز لاقو ءاهعحار مث "يدتعا' E ؛ةعجرلا بقعي

 لاقو ءايعجر نوكيف ةقلط وهو فوذحم ردصمل تعن نوكي ةنيرقلا دوحو دعب هنإ :انلق «تايانكلا رئاسك نئابلا

 ؛كلذك ةثلاثلا يفو ةنئاب عقي نييلوألا نيتروصلا يف دمحأو كلام دنعو «ةأرملل تعن هنأل ؛ءيش اه عقي ال :يعفاشلا

 ءيش عقي ال عفر نإو «وني مل نإو عقو اهبصن نإ :ليقو «خياشملا ةماع دنع ةدحاولا بارعإب رابتعا الو ةيانك األ

 (حتف ءئيع) .لوألا وه حيحصلاو نيرمألا لامتحال ةينلا ىلإ جاتحي اهنكس ىون نإو
 ةدحاو ةقلط قلطت ةثالثلا ظافلألا هذه ريغ يف يأ [(ط) .ةنئاب ثالثلا ظافلألا هذه ريغ يأ | :ةنئاب اهريغ يفو

 امأو «ةنونيبلا هحو ىلع قالطلا نع لب «قالطلا درحم نع ةيانك نكت مل اهنألف ؛ةنونيبلا امأ «نيتنث ىون نإو ةنئاب

 ؛عجاور اهلك تايانكلا :يعفاشلا لاقو «ددعلا ضحم لمتحي ال ردصم قالطلا نأ ررقت املف ؛نيتنثلا ةدارإ عانتما

 ءاه حلاص ظفلب ةنابإلاب ىتأ هنأ :انلو ,"ةدحاو تنأ" :هلوقك راصف الف الإو «عقو ىون نإف «قالط امي عقاولا نأل

 تلاق هبو «ناتنن عقت نيتنث ىون نإ :رفز لاقو ءدصق ريغب اهتعحارم يف عقي ال يك لاحلا يف اهيلإ ةسام ةجاحلاو

 لك األ ؛"ثالثلا ةين حصتو" :هلوقو ءاندنع افا ناتنث عقتف ةمأ تناك اذإ امأ «ةرح تناك اذإ اذهو «ةثالثلا

 ثالث عقي :كلام دنعو «حصت ال سنجلا يف ددعلا ةين نأل ؛اهريغ يف ال ةمألا يف نيتنثلا ةين تحص اذهلو «سنجلا

 (حتف «ئييع) .اه لوحدملا ريغب ةصوصخم ةدحاولا ةينو «قالطلا ةين دنع تايانكلاب

 (ع) .ةنئاب ةدحاو اضيأ عقاولا نإف نيتقلط ةثالثلا ظافلألا ريغ تايانكلا ظافلأب ىون ولو نعي هلبق اء لصاو :ىون نإو

 ام ىلع اظفل نورشعو نانثا تايانكلا ظافلأ يأ :يهو (ع) .يراتحا يف الإ اهلك تايانكلا يف يأ :ثالثلا ةين

 (ع) .عطقلا وهو تبلا نم :ةتب (ع) .ةقرفلا امهو ةنونيبلاو نيبلا نم ةأرملل تعن وهو :نئاب (ع) .انهه هركذ



 تايانكلا باب 41 قالطلا باتك

 «كلهأل بهو «كلهأب يقحلا «كبراغ كلبح ةو لح مارح ةلعب
 نماثلا ى سؤالا as عبارلا ثلاثلا

 . .يرتتسا «يرمخت يعنقت «ة رح تنأ 5 .كديب كرمأ أ كيتق _ راف «كتحّرس
 رشع عباسلا رشع سداسلا رشع سماخلا رشع عبارلا رشع ثلاثا رشع يناثلا رشع يداحلا رش

 عاطقنالا لمتحيف ةعطقنملا نعم. اهلك اهنأ تايانكلا نم افوك هجو [(ط) .تبلاك عطقلا نعم. لتبلا نم] :ةلتب

 (حتف) .حاكنلا ديق نع عاطقنالا لمتحيو اهوحنو براقألا وأ ةنسحلا قالحألا وأ دشر لك نع
 داري نأ زاوجلف متشلل اهلامتحا امأو «رهاظ قالطلل اهامتحا [عونمملا هانعم تعن وهو ةمرحلا نم مارحلاو] :مارح

 انأ وأ مارح تنأ وأ يلع تمرح وأ ةمرحم وأ مارح ىلع تنأ :هلوق نيب قرف الو «ةرشعلاو ةبحصلا مارح تنأ

 لمتحي ولخلا نم :ةيلخ (حتف) .مارح يلع لح لكو «مارح يلع نيملسملا لالح :هلوق اذكو «مرحم وأ مارح كيلع
 نع وأ ءانثلا نسح نع ةءاربلا لمتحي ةءاربلا نم "ةيرب" :هلوقو «حاكنلا ديق نع ولخلا لمتحيو تاريخلا نع ولخلا

 مانسلا نيب ام براغلاو ةيلختلا نع ةراعتسا ]:كبراغ ىلع كلبح ۲٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .حاكنلا ديق

 وأ كتقلط ينأل ؛تئش ثيح يبهذا :نعملاو ءامبراغ ىلع اهلبح نولعجي ةقانلا اولسرأ اذإ مهنأل [(ع) .قنعلاو

 فلألا حتفو "ملع" باب نم قوحللا نم قحل نم رمأ وه :كلهأب يقحلا (نيكسم «حتف) .قالطلا يلطت الئل

 ىلإ يبهذا نأ لمتحيف قوحللا نم لعجي نأ حيحصلاو «دعتم لعف وهو قاحلإلا نم ريصي هنإف ءأطح ءاحلا رسكو
 (حتف) [؟ 45/١ :قئاقحلا زمر] .قالطلا يبلطت الو كل تنذأ ينأل وأ ءكتقلط ينأل ؛كلهأ

 [؟ 45/١ :قئاقحلا زمر] .كتقلط نأل ؛مه كتبهو وأ كلهأ لحأل كنع توفع نإ لمتحي :كلهأل كتبهو

 [(ع) .هريغبو قالطلاب ةقرافملاو حيرستلا نالمتحي كتقراف :رشع يداحلا «كتحرس :رشاعلا] :كتقراف كتحرس
 [؟ 45/١ :قئاقحلا زمر] .ةينلا ىلإ ناجاتحي ال ناحيرص امه :يعفاشلا لاقو .اندنع تايانكلا نم ناظفللا ناذه

 تحرس :لاقي لب «ءاسنلا يف انيعتي مل امهو ًاحيرص نوكي ال نيعتي مل امو ءيش يف هلامعتسا نيعت ام حيرصلا :انلق
 (حتف) .تايانكلا رئاسك اراصف يباحصأو ىلام تقرافو يلبإ

 يف هريغ لمتحيو قالطلا يف ديلاب رمألا لمتحيف كديب كلمع يأ كديب كرمأ :رشع ناثلا] :يراتخا كديب كرمأ

 ةبسانملا مدع ىوعد :انلق «ناضيوفت امهأل ؛ ؛ماقملا اذه يف بساني ال نيظفللا نيذه ركذ :ليق [(ع) .رخآ فرصت

 نأ امي قالطلا عوقول دبالو «ضيوفت ةيانك وأ قالط ةيانك نوكت نأ نم معأ تايانكلا قوس بابلا نإف عونمم

 (حتف) .ديلاب رمألا لصفو ضيوفتلا باب يف ٍيأيس امك قالطلا يوني
 قلطت ال نيظفللا نيذه يفو «رحآ رمأ يف وأ حاكنلا نم قارفلاب اهسفن رايتخا لمتحي يراتحا :رشع ثلاثلا :يراتخا

 (ع) .حاكنلا قر وأ قرلا ةقيقح نع لمتحي ةرح تنأ :رشع عبارلا :ةرح تنأ (ط) .اهسفن قلطت ىح

 رمأ يرمخت :رشع سداسلا .اههحو ىلع عانقلا ذخأب رمأ وهو يعنقت :رشع سماخلا] :يرتتسا يرمخت يعنقت

 مرحو «قالطلاب يم تنب كنأل ؛يرتتسا يأ دحاو نعم. ةثالثلا هذهف [(ع) .ةرتسلاب رمأ يرتتساو رامخلا ذحأب

 نم ناك اذإو رامخلا وهو «عانقلا نم يعنقت ناك اذإ اذهو «كيلإ رظني الثل «ينحألا نع يرتتسا وأ كرظن يلع

 (حتف) .قالطلا يبلطت الو ةشيعملا رمأ نم نم هللا كقزر ام. يعنقا لمتحيف ةعانقلا



 تايانكلا باب 4 قالطلا باتك

 ىونو اثالث يدتعا :لاق ولو «جاوزألا يغتبا ,يموق ,يبهذا ءيجرخا ,يبرغا

 5 ر نورشعلاو يناثلا نورشعلاو يداحلا ى نورشعلا رشع عساتلا رشع نماثلا
 4 بي م 000 4 2 - ٠ ٠ ہم انا 5 + 5 س

 0 قلطتو ثالث يهف ائيش يقب اع وني مل إو .قدص اضيح يقب امبو اقالط لؤوألاب

 ةأرملا يأ ةثالثلا ظافلألا يأ همالك ةقيقح ىون هنأل ءاضق

 يبزعا يورو يع يدعابت يأ ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا نيغلاب يبرغا :رشع نماثلا] :يموق يبهذا يجرخا يىبرغا

 ناعم ةعبرألا ظافلألا هذه [(ع) .اضيأ دعبلا نيعمبو جوزلا نع درجتلا يهو ةبوزعلا نم ةمجعملا ءازلاو ةلمهملاب

 يدعابت وأ كتقلط ينأل ؛يدنع نم يموقو يمهذاو يدنع نم يجرخاو يع يدعابت يأ نيلامتحا لمتحت ةبراقتم

 ينأل لمتحيف «مهيبلطا يأ جاوزألا يغتبا نورشعلاو يناثلا :جاوزألا يغتبا (نييع تفر .كلهأ ةرايزل يجرخاو

 15/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .ءاسنلاو لاجرلا نيب كرتشم ظفل جوزلا نأل ؛ءاسنلا نم جاوزألا يبلطا وأ «كتقلط

 (ع) .يدتعا يدتعا يدتعا :لاق نأب تارم ثالث "يدتعا" ظفل ررك يأ :اثالث

 (ع) .ناتظفللا امهو يقب ام ىون يأ :اضيح يقب امبو (ع) .ةئالثلا ظافلألا هذه نم لوألا ظفللاب يأ :لوألاب

 هذهب قالطلل ناتيقابلا نيعتف قالطلا ةركاذم لاح لاحلا راص قالطلا لوألاب ىون امل هنأل ؛تاقلط] :ثالث يهف

 رهاظ ال نأل ؛ءيش عقي ال ثيح اعيش لكلاب ونأ مل :لاق اذإ ام فالخب [(ع) .ةينلا يفن يف قدصي الف ةلالدلا

 نأ :يناثلا ءانلق امك ءيش عقي الف ًائيش لكلاب ونأ مل لوقي نأ :لوألا :اهجو رشع يلا ىلع روصتي اذهو هبذكي

 :عبارلا ءاعيش ةثلاثلاب ونأ مل و ًاقالط ةيناثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ :ثلاثلا ريغ ال ىلوألاب قالطلا تيون :لوقي

 هذه يفف قالطلا اهلكب تيون :لوقي نأ :سماخلا ءائيش ةيناثلاب ونأ ملو اقالط ةثلاثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ

 عقيف ءاضق قدصي ضيحلا نيتيقابلابو «قالطلا ىلوألاب تيون :لوقي نأ :سداسلا ءاثالث قلطت ةعبرألا هوحولا

 .ضيحلا ةثلاثلابو «قالطلا ةيناثلاو ىلوألاب تيون :لوقي نأ :عباسلا «باتكلا ةروص وهو «ةدحاو

 :عساتلاو ءاضيح ةثلاثلاب تيونو ءائيش ةيناثلاب ونأ ملو قالطلا ىلوألاب تيون :لوقي نأ :نماثلا «ناتنث عقي لاق امك وهف

 :لوقي نأ :رشاعلاو «ناتنث نيهجولا يف عقي اعيش ةثلاثلاب ونأ ملو ضيحلا ةيناثلابو قالطلا ىلوألاب تيون :لوقي نأ
 تيونو ايش ىلوألاب ونأ مل :لوقي نأ :رشع يداحلاو ةدحاو عقي قالطلا ةثلاثلاب تيونو ًائيش ةيناثلاو ىلوألاب ونأ مل

 قالطلا ةيناثلاب تيونو ائيش ةئلاثلاو ىلوألاب ونأ مل لوقي نأ :رشع يناثلاو «ةدحاو عقي ًاضيح ةثلاثلابو ًاقالط ةيناثلاب

 قالطلا ةدحاوب ىون نإ وأ ءيش عقي مل اهنم ءيشب وني مل نإ هنأ هيف لصألاو [؟ 57/١ :قئاقحلا زمر] .ناتنث يهف

 ىون قالطلا امي عقو الإو «قالطلا بيقع ضيحلاب دادتعالاب رمألا روهظل ءاضق قدص ضيحلا اهدعب ام ىون نإف رظني

 (حتف) .قالطلا نيعتف قالطلا ةركاذم لاح لاحلا راص قالطلا اهنم ةدحاو هدنع ىون امل هنأل ؛وني ل وأ هب

 ام وأ جوزب كل تسل وأ ةأرماب يل تسل :هتأرمال لاق اذإ يأ [(ع) .خلإ تسل :اه هلوقب ةأرملا يأ |[:خل! قلطتو

 وني مل ول هنأل ؛"ىون نإ" :هلوقب ديق انو «ةفينح يبأ دنع ًايعجر ًاقالط ىون نإ قلطت ج وزب كل انأ ام وأ ةأرماب يل تنأ

 = ةيجوزلا نوكل ابذك لب اقالط نوكي ال وهو «حاکنلا يفن هنأل ؛ىون نإو قلطت ال :الاقو «قافتالاب ءيش عقي ال



 تايانكلا باب 45 قالطلا باتك

 حيرصلا قحلي حيرصلاو .اقالط كلذب ىون نإ جوزب كل تسل وأ ةأرماب يل تسلب

 اقم ناک ذا الإ ,نئابلا ال حيرصلا قحلي نئابلاو «نئابلاو

 قالطلا ءاشنإل حلصتو حاكنلا راكنإل حلصت ظافلألا هذه نأ :هلو ءكحوزتأ مل :لاق ول امك راصف ةمولعم -

 اهتجوزت ام ىنأل ؛ةأرماب يل تسيل :لوقي نأ زوجي امك اهتقلط ينأل ؛ةأرماب يل تسيل :لوقي نأ زوجي هنأ ىرت الأ

 (حتف ءييع) ."كنيبو ئيب حاكن ال" :لاق ول امك حصيف هظفل لمتحم ىون دقف قالطلا هب یون اذإف

 لاز دقو «حاكنلا كلم ةلازإل عرش قالطلا نأل ؛نئابلا حيرصلا قحلي ال :هلم يعفاشلا لاقو :لإ قحلي حيرصلاو

 َحاَنُج الفإ» :ىلاعت هلوق انلو «ةدعلا ءاضقنا دعب اهقلط اذإ امك راصو «هلحم فداصي ملف «لام ىلع قالطلا وأ علخلاب

 ريع احر حكت تح دعب نم هَل لج الف اَهَملَط نيل :لاق مث «علخلا نعي (۲۲۹:ةرقبار ب ْتَدَتقا اًميِف اًمهْيَلَع

 ةعلتحملا" :8اع لاقو «نيترم علخلا دعب ةئلاثلا عوقو ىلع اصن اذه نوكيف «لصولا عم بيقعتلل ءافلاو 007 :ةرقبلا)

 «عاتمتسالا تاف امنإو «حاكنلا ماكحأ ءاقبل يقاب يمكحلا ديقلا نألو ؛"ةدعلا يف تماد ام قالطلا حيرص اهقحلي

 (حتف «ييع)[۸۳/۳ :قئاقحلا نييبت] .هريغو ضيحلاب هتاوفك لحما يف فرصتلا عنع ال كلذو
 (ع) .حاكنلا ءاقبل ىرحأ عقت «قلاط تنأ :لاق مث ةقلط تعقو «قلاط تنأ :لاق نأب حيرصلا قالطلا يأ :حيرصلا
 (ع) .ىرحخأ عقو قلاط تن :لاق مث «نئاب تنأ :لاق نأب اضيأ نئابلا قحلي حيرصلا قالطلا يأ :نئابلاو

 قحلي ال يأ ] :نئابلا ال (ع) .ىرحأ ةقلط عقي نئاب تنأ :ام لاق مث قلاط تنأ :اهل لاق نأب :حيرصلا قحلي

 نئابلا قحلي ال يأ [(ع) .ةنئاب ةدحاو ةقلط الإ عقي ال نئاب تنأ :اهل لاق مث نئاب تنأ :اهل لاق نأب نئابلا نئابلا

 عقت ال ةدعلا يف يهو «مارح وأ نئاب تنأ :اهل لاق مث نئاب تنأ :ام لوحدملل لاق مث نئاب تنأ :اهل لاق نأب نئابلا

 يرورض ءاضتقا هنأل ؛ءاشنإ هلعج ىلإ ةجاح الف «هيف قداص وهو «لوألا نع اربح يناثلا لعج نكمي هنأل ؛ةيناثلا

 .ةظيلغلا ةمرحلا هب ت تبثيو «ريتعي نأ يغبني ةظيلغلا ةنونيبلا هب تينع :لاق ول يح

 رادلا تلحد مث «نئاب تنأ :لاق مث «نئاب تنأف رادلا تلد نإ :ام لوخدملل لاق نأب ًاقلعم ناك اذإ الإ" :هلوقو

 طرشلا دوحو دنعو «هلبق قيلعتلا ةحصل اربح يناثلا لعج نكع ال هنأل ؛رحآ قالط اهيلع عقو ةدعلا يف يهو

 طرشلاب قلعملا :لوقي وه [؟1437 2557/١ :قئاقحلا زمر] .هثس رفز فالح هيفو «عقيف «قالطلل لحم يه

 يه ةقرف لكو ءالف ءطولا ةدتعم امأ «قالطلا ةدتعم قحلي امنإ قالطلا نأ ملعا مث ءطرشلا دوحو دنع زجنملاك

 00 ا

 (حتف) .اًمدع يف قالطلا عقي قالط يه ةقرف لكو ءأقلعم



 قالطلا ضيوفت باب ۲۲ قالطلا باتك

 قالطلا ضيوفت باب
 ليكولا ىلإ وأ ةأرملا ىلإ يأ همكح نايب يٿ يأ

 حصت ملو ءٍةدحاوب تناب اهسلجم يف تراتخاف قالطلا هب يوني يراتخا اهل لاق
 رايتخالاب اهملع سلجم يأ ةأرملا يأ هتأرمال لحجر لاق يأ

 :هلوقك ةيانكلاو "كسفن يقلط" :هلوقك حيرصلا يأ هيعونب هسفنب هعقوي ام ركذ ال :قالطلا ضيوفت باب

 ليكو تو ضيوفت :عاونأ ةثالث ىلع اهريغ وأ ةجوز تناك ءاوس ريغلا هعقوي امو «هنذإب هريغ هعقوي ام ركذ ”يراتخا"
 نايب دعب هركذ لصألا فالح ىلع ريغلا نم قالطلا ناك املو «ةيشمو ديب رمأو رييخت :ةثالث ضيوفتلا ظافلأو «ةلاسرو

 لضفألا وه ام ىلإو ريخلا ىلإ ليملا رايتخالاو «رابحألا حيرصب هتوبثل ؛رايتحالاب أدب :يراتخا (حتف) .لصألا وه ام

 عوجر حصي الو «ةيعجر يهف هتراتخاف قالطلا يراتحا :اهل لاق ول هنأل ؛كسفن يراتخا يق ةلأسملا عضوو «ىلوألاو

 بابلا دقع اذه ىلع لد قالطلا ضيوفت يأ "قالطلا هب يوني" :هلوقو «ليكو ت ال كيلمت هنأل ؛ضيوفتلا نع جوزلا

 (حتف) .بضغلا ةلاحو قالطلا ةركاذم ةلاح ةلالدلاب دارملاو ءرم ام ءافتكا ةلالدلا رك ذي مل و ضيوفتلاب

 جرحخو عقي مل اهجوز تراتحا ولف ءاهسفن ةأرملا يأ :تراتخاف (ع) .يراتحا :هلوقب ايوان هنوك لاح يأ :يوني
 رابتعالاف «واولاب ناك ولو ءاضيأ عقي ال يحوز وأ يسفن ترتحا :تلاقف "وأب تفطع ولو ءاهدي نم رمألا

 ؛"ةدحاوب تناب" :هلوقو ءارابخإ وأ ةهفاشم رايتخالاب اهملع سلحب يأ "اهسلحمب ين" :هلوقو .هدعب ام وغليو مدقملل
 اهتعحر نم جوزلا نكمتل يعحرلا نود نئابلا يف اهسفنب هصاصتخا توبثل ؛ققحتي هب اهسفن اهرايتحا نأل

 .كلمملا كلم عرف كيلمتلا نأل ؛قالطلا جوزلا ىون نإو ءيش عقي ال نأ سايقلاو ءاهاضر الب

 انأ الإ عقي ال ايوان يسفن نم كترتخا وأ ءكنم يسفن ترتحا :لاق ول يح ةظفللا هذه عاقيإلا كلمب ال جوزلاو

 توكسو مهضعب لوق نم ينوكس عامجإ عامجإلا اذهو ىو ةباحصلا عامجإب اهرايتخاب عوقولا اًنسحتسا

 ةلالدو «تايانكلا نم هنأل ؛ةينلاب ديق امنإو ءلصألا ىلع هءارو ام يقبو «ةدحاولا ىلع دقعنم عامجإلاو «مهريغ

 لوق لوقلاو «يعحر :دمحأو يعفاشلا دنعو «ةيانك هنأل ؛نئاب هب عقاولاو «ةنايد ال ءاضق اهماقم ةمئاق لاحلا

 (حتف «ئيع) .نيميلا عم الإ قدصي ال تايانكلا رئاس يفو «ةلالدلاو ةينلا مدع يف نيميلا عم جوزلا

 (ط) .ءيش عقي ال ةين هل نكي مل نإو :تناب

 امهيأف ةفيفحو ةظيلغ ىلإ ةعونتم اهنأل ؛ةنونيبلا فالخب عونتم ريغ وهو صولخلا نع ئبني رايتخالا نأل]:حصت ملو
 رايتخالا نألو هد ةباحصلا عامجإل سايقلا فالح ىلع ًاكيلمت لعج اغإو ًاعضو كيلمتب سيل هنأل [.حص ىون
 دنعو «ةين الب ثالث عقي :كلام دنعو «ىربكو ىرغص ةنونيب تناب :لاقي عونتت امنأل ؛ةنابإلا فالخب «عونتي ال

 (صلختسم) [7 4177/١ :قئاقحلا زمر] .ةينلاب ناك اذإ ثالث عقي :يعفاشلا



 رايتخالا و سفنلا ظفلب ضيوفتلا 4۳ قالطلا باتك

 دحأ ق ةرايتخالا وأ سفنلا ركذو لطب رخآ لمع يف تذخأ وأ تماق ناف

 ةقيلطتلا وأ رايتحالا ريغ تعرش يأ
 .... يسفن ترتخا وأ ىسفن راتحأ انأ :تلاقف يراتحا اه لاق نإف ءطرش امهيمالك

 ٠ يضاملا ظفلب ٠ عراضملا ظفلب ١ هتأرمال يأ نوا

 سلحجبا تاعاس نأل كلذو ؛رايتخالا يف سلحبل ديق ىلع عيرفت اذه [(ط)رايتحالا لبق سلجلا نم ةريخملا يأ ] :تماق نإف

 ضيوفتلا ناك اذإ لطبم مايقلاو ءرحآ لعفب لاغتشالاب ةرمو «ةرم مايقلاب لدبتست سلجملا نأ الإ ,ةدحاو ةعاس تربتعا

 (حتف «صلحختسم) .مقت مل نإو تقولا يضع لطبي امنإو «هوحنو مايقلاب لطبيب الف اتقؤم ناك اذإ امأو ءاقلطم

 لطيي ال ءام تبرش ول يح لمعلا قلطم ال هلبق امل عطق هنأ هب ملعي ام لمعلاب دارملا :رخآ لمع يف تذخأ وأ

 «برشت مل ام مالكلا ىلع ردقت الف «ةرجاشملاب بهذت مفلا ةبوطر نإف ةموصخلا نم نكمتتل برشت دق األ ؛اهرايخ

 نم موقت نأ ريغ نم اباي تسبل وأ ماعطلا بلط ريغ نم ًاريسي ًائيش تلكأ اذإ كلذكو «ضارعإلا ليلد نوكي الف
 لدي امم لطبيف كيلمت هنأل ؛ضيوفتلا يأ "لطب" :هلوقو «ليلق لمع كلذ نأل ؛ةيآ تأرق وأ تحبس وأ سلجملا كلذ

 «لطيي ال اهتمتأف رتو وأ ةبوتكم ةالص يف تناك ولف «تاكيلمتلا رئاسك رحآ لمع يف ذحأ وأ مايق نم ضارعإلا ىلع
 اذإ كلذكو ءاهرايخ ىلع يهف تدعقف ةمئاق تناك ولو ء«لطب تمتأ ولو نيتعكر تمتأ نإ عوطتلا يف اذكو

 (ييع «حتف) .ةيبتحم تناك نأ دعب تعبرت اذإ اذكو «تدعقف ةئكتم وأ تأكتاف ةدعاق تناك

 (نيكسم) .رمألا كلذب اهسفن قلطت نأ اهل زوجي ال نح ضيوفتلا يأ :لطب
 :اهل لاق ولف ءالف الإو حص سلجملا يف ناك نإف لصف نإو الصتم سفنلا ركذ طرتشي يأ :خلإ سفنلا ركذو

 نأل ؛كشلاب قلطت الف يجوز لمتحيو يسفن لمتحي ترتحا :اهلوق نأل ؛ءيشب سيل ترتخا :يه تلاقف يراتحا

 "ترتحا" :اهوقو «مهبم "يراتخا" نألو ؛نيبناجلا دحأ نم سفنلا ركذ يف وهو ةباحصلا عامجإب فرع كلذ

 ةدحولا نع ئبنت "ةرايتخالا" يف ءاتلا نأل ؛ريسفتلا حلصي ةرايتحالاو «مهبملل اريسفت حلصي ال مهبملاو ًاضيأ مهبم

 هيف ققحتي الف حاكنلا ءاقبإ نع ةرابع هنأل ؛اهجوز رايتخا نود ددعتلاو دحوتلا لمتحي اهقالط ةأرملا رايتحاو

 :' طيحلا" يفو «كلذ طرتشي ال :ةثالثلا دنعو ءامهدحأ مالك يف ةرايتحالا وأ سفنلا ركذ نم دبالف ددعتلاو داحتالا

 يسفن ترتحا :تلاقف ءاهنابأ مث يراتحا :اه لاق :"لماشلا" يفو «ةرايتحالا وأ ةقيلطتلا وأ سفنلا ركذ نم دبال

 (صلختسم) [7 517/١ :قئاقحلا زمر] .نابت ال ةنابملا نأل ؛عقي ال

 وأ «ترتخا :يه لوقتف كسفن يراتحا :لوقي نأب] :طرش (ط) .كلذ نع ةيانك نوكي ام وأ :ةرايتخالا وأ

 عقت ترتحا :تلاقف كسفن يراتحا :اهل لاق ول :الثم [(ع) .يسفن ترتحا :يه لوقتف يراتخا :وه لوقي

 نم ةرسفم ةرايتخالا نأل ؛اضيأ ةنئاب ةدحاو عقت ترتخا :تلاقف ةرايتخا يراتحا :اهل لاق ولو «ةنئاب ةدحاو

 (حتف) .ةدحولا ءاتب جوزلا بناح



 رايتخالا و سفنلا ظفلب ضيوفتلا 424 قالطلا باتك

 وأ ىطسولا وأ لوألا ترتحا :تلاقف يراتخا يراتحا يراتحا :اهل لاق نإو ,قلطت
 ةأرملا تارم ثالث ر

 يسفن ترتخا وأ يسفن تقلط :تلاق ولو ,ةين الب ثالغلا عقو ةرايتحا وأ ةريخألا
 ترتحا تلاق وأ يأ

 [(ط) .ةثالثلا لوق وهو ًاباوج درجتي الف دعولا لامتحال ؛قلطت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا ىون نإ ةنئاب ةقلط] :قلطت
 قالطلا جوزلا ىون نإ ةدحاو ةقلط قلطت يسفن ترتحا وأ «يسفن راتخأ :تلاقف «يراتخا :اهل لاق ول يأ

 اباوج نوكي الف دعولا لمتحي "يسفن راتخا انأ" :اطوق نأل ؛"يسفن راتحأ" يف قلطت ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا

Eاهيأ ايف :ىلاعت هلوق لزن امل هنأ يور امل ؛باوجو اباجيإ اذه لعج عرشلا نألو ؛ةباحصلا عامجإ  

 كربحأ نإ" :لاقف ام ةشئاعب التلع أدب (۲۸:بارحألار ةيآلا اًهتتيزو ايندلا احل نذرت شك نإ َكِجاَوَْأِل لق يلا

 ؟هّللا لوسر اي يوبأ رمأتسأ اذه يفأ و .ةيآلاب اهربحأ مث ' "كيوبأ يرمأتست يح ىبيحت ال نأ كيلعف ءيشب

 اهامعتسا بلغ ةغيصلا نألو ؛اباجيإو اباوح اكَيلَع هّدعو لاحلل رايتخالا كلذب تدارأو «هلوسرو هللا راتحأ لب ءال

 نع ةياكح نوكيف «هقيقحت هب ديري اذك راتخي نالف :لاقي ةداهشلا دهاشلا ءادأو ةداهشلا ةملك يف امك لاحلا يف

 سيل هنإف ؛لاحلا ىلع هلمح رذعت هنأل ؛"كسفن يقلط" :هلوق باوح يف يسفن قلطأ انأ فالخب «بلقلا يف اهرايتحا

 ليحتسي الف بلقلا لعف رايتخالا نأل ؛ةمئاق ةلاح نع ةياكح "يسفن راتحأ" :اطوقو «ةمئاق ةلاح نع ةياكح

 (صلحختسم «حتف) .ناسللاو بلقلا لعف عامتحا

 :تلاقف مث وأ ءاف وأ ناك اواو هعم وأ فطع الب يراتحخا يراتحلا يراتحا :اه لاق ول يأ :ةين الب ثالغلا عقو

 دنع جوزلا نم ةين الب ثالثلا تاقلطلا عقو ةرايتخا ترتحا :تلاق وأ ةريخألا وأ ىطسولا وأ ىلوألا ترتحا

 ىرج امو ىلوألا ركذ نأل ؛ةدحاو الإ تراتخا ام اهنأل ؛ةدحاو قلطت :امهدنعو «ىلوألا ةلأسملا يف ةفينح يبأ

 .يعفاشلا لاق هبو دارفألا ثيح نم ديفيف بيترتلا ثيح نم ديفي ال ناك نإ هارحب
 يف اغل اذإف هتارورض نم دارفألاو «بيترتلل مالكلاو هيف بيترت ال كلملا يف عمتجملا نأل ؛وغل فصولا اذه نأ :هلو

 ,لكلل اباوج حلصي وهو ترتخا :اطوق يقبف دارفألا وه يذلا عبتلا قح ف اغل بيترتلا وه يذلا مالكلا لصأ

 طسوت الو قبس الف بيترت فصو الب ناكم يف عامتجالاك ةأرملا كلم يف تعمتحا ثالثلا تاقلطلا نأ نعملاو

 ةدحاو ةرايتحا وأ ةدحاو ةعفدب وأ ةعفد وأ ةرمك وأ ةرم وأ ةرايتحالا وأ ةرايتخا ترتحا :تلاق ولو «رحأت الو

 راركتلا ةلالدل ؛عامجإلاب سفنلا ركذ الو جوزلا ةين ىلإ انهه ةجاح الو عامجإلاب ثاللث عقيف ةيناثلا ةلأسملا يهو

 (ئيع «حتف) .اعامجإ ةدحاو عقت ىلوألا ةقيلطتلا ترتحلا :تلاق ولو «هيلع

 يأ يراتحا :هلوق باوج يف :تلاق ولو (عءط) .جوزلا نم ثالثلل ةين الب ثالثلا تاقلطلا يأ :ةين الب



 ديلاب رمألا مكح ٥ قالطلا باتك

 اهسفن تراتحاف ةقيلطت يراتحا وأ ءةقيلطت يف كديب كرمأ «ةدحاوب تناب ةقيلطتب
 يسفن ترتحا تلاق ناب اهل لاق وأ يأ 5

 اخو ةدحاو تقلط

 Eee ARAQA ةدحاوب يسفن ترتحا :تلاقف ثالث يوني كديب كرمأ
 ةدحاو ةرمب هباوج يف ةأرملا

 ةربع ال هنكل «حيرصلاب تعقوأ نإو اهنإف اهعاقيإ نود جوزلا رييخت هيف لماعلا نأل ؛ةدحاو ةقلطب يأ ] :ةدحاوب تناب

 كلمب ةدحاو يهف :ةيادحلا يف ركذو ءاهعاقيإ ال جوزلا رييخت هيف لماعلا نأل [(عءط) .جوزلا ضيوفتل لب ءاهعاقيإل

 ضيوفتلاو «ضيوفتلل امكح فرصتت امنإ ةأرملا نأل ؛ةعجرلا كلي ال هنأ :باوصلاو «هل نعم ال طلغ وهو ةعجرلا

 اهظفل نأل ؛ةيعجر ةدحاو عوقو :امهادحإ :ناتياور هيف :ليقو «ريغ ال ةنابإلا كلمتف تايانكلا نم هنوكل ؛ةنئاب ةقلطب

 ريبكلا عماجلا يف اهركذ حصأ اذهو «ةنئابلا عوقو :ىرحألاو ءريغصلا عماجللا يف مالسإلا ردص اهركذ حيرص

 (ييع «حتف) .جوزلا ىون ام عقو تسكعف يعحرلا وأ نئابلاب اهرمأ ول جوزلا نأ ىرت الأ «تادايزلاو طوسبملاو

 «فرصتلا نعع ديلاو لاحلا نعم. انهه رمألا [(ط) .لإ كرمأ :هتأرمال لاق ولو يأ ] :ةقيلطت يف كديب كرمأ

 لصت ملف ”تئش ىم كسفن يقلطف كيلإ ٍيقفن لصت مل ول كديب كرمأ" :لاق ول هنأل ؛"ةقيلطت يف" :هلوقب ديقو
 رايتخالا لعج هنأل :ةيعجر ةدحاو تقلط (حتف) .رمألا سفن يف نكت مل قالطلا ةظفل نأل ؛ًانئاب ناك تقلطف

 :هلوقو "كديب كرمأ" :هلوق نإ :ليق نإف [؟١/5/8١ :قئاقحلا زمر] .ةعجرلل ةبقعم يهو ةقيلطتب هنكلو اهيلإ

 حيرصلا نرق ول امك يعحر هنأ ملع حيرصلاب نرق امل :انلق 0 وا ل ا

 انئاب ريصي ال حيرصلا قالطلا نأ ملعاو .اذه اذكف نئابلا هب دارأ هنأل ؛هب نيبت هنإف نئاب قلاط تنأ :لاق نأب نئابلاب

 (حتف «صلختسم) .ةينلا درجمع ايعجر ريصي ال نئابلا نأ امك ةينلا درج

 كرمأ :هتآرمال لحر لاق ول يأ :كديب كرمأ [؟١/54/4 :قئاقحلا زمر] .ديلاب رمألا مكح نايب يف يأ :لصف

 .اثالث كلذب ايوان هنوك لاح يأ ] :اثالث يوني 35 .كناسل وأ كمف وأ كلامش وأ كنيمي وأ كفك يف وأ كديب

 ترتخا :تلاقف" :هلوقو «ةدحاو تعقو ًائيش وني م وأ ةرح تناكو نيتنث وأ ةدحاو ىون ول هنأل ؛ثالثلا ةينب ديق [(ع)

 موقيو «سفنلا رك ذب الإ رييختلا باوح يف عقي ال امك عقي ال اهركذت مل ول نح طرشلا جرخم جرح سفنلا ركذ "يسفن

 نئاب يم تنا وأ مارح يلع تنأ :ديلاب رمألا باوج يف تلاق ول اذكو «يسفن تلبق وأ يرمأ ترتحا سفنلا ركذ ماقم

 اكيلمت هنوكل ؛ديلاب رمألا باول حلصي رايتخالا نأل ؛"نعقو" :هلوقو «قالطلا ديفت ظافلألا هذه نأل ؛نئاب كنم انأ وأ

 نإ :لصاحلاو «ثالثلا عقي هبو «ةدحاو ةرمه يسفن ترتحا :تلاق اهنأك تراصف ةرايتخالا ةفص ةدحاولاو «رييختلاك

 (ييع «حتف) .رم امك رييختلا يف ةين حصي ال هنإف «ةثالثلا لامتحا يف الإ اهلك لئاسملا يف رييختلاك اهديب رمألا لعج



 ديلاب رمألا مكح ٤ قالطلا باتك

 لحخدي الو «ةدحاوب تناب ةقيلطتب يسفن ترتحا وأ ةدحاوب يسفن تقلط فو .نعفو

 ,مويلا كلذ رمأ لطب اهموي يف رمألا تد لإو دع دعبو مويلا كديب كرمأ يف ليللا
 ةروكذملا ةلأسملا يف ةريحملا ةأرملا يأ

 كرمأ :اهل لاق امل جوزلا باوح يف اهوق ف يأ :تقلط يفو (ع) .همالك لمتحم ىون هنأل ؛ثالثلا يأ :نعقو

 رابتعالا نأل] :ةدحاوب تناب .(ع)ةدحاو ةقيلطتب يسفن تقلط يأ فوذحم ردصمل ةفص :ةدحاوب (ع) .كديب

 اثالث هب ىونو كديب كرمأ :اهل جوزلا لاق ول يعي :ىلوألا امأ ,نيتلأسملا يف يأ [(ع) .اهعاقيإ ال جوزلا ضيوفتب
 يسفن تقلط هريدقت فوذحم ردصمل ةفص ةدحاولا نأل ؛ةدحاوب نيبتف ةدحاوب يسفن تقلط :هباوج يف تلاقف

 ةقيلطتب يسفن ترتحا :هباوج يف تلاقف االت هب ىونو كديب كرمأ :ا لاق ول يأ :ةيناثلا يفو «ةدحاو ةقلطب

 ريتعملا نأل ؛ةنئاب نوكت امنِإو «ةدحاو الإ نوكت ال يهو ةقيلطتلاب احيرصت اهباوج يف نأل ؛ةدحاوب اضيأ نيبت
 .ةقفاوملا ةرورض باوجلا يف ةروكذم ضيوفتلا يف ةروكذملا ةفصلا نوكتف اهعاقيإ ال جوزلا ضيوفت
 تاو اسايق هكلع ام كيلمت كلميف كيلمت ديلاب رمألا نأل ؛"كديب كرمأ" :هلوق يف ثالثلا ةين تحص اغنإو

 :اهوق يف سفنلا ركذو ءايرورض ناكف ةباحصلا عامجإل سايقلا فالح ىلع هب قالطلا عوقو نأل ؛رييختلا فالخب

 عقي مل يسفن :لقت ملو تقلط :تلاقف كديب كرمأ :اه لاق ول نح طرش ديلاب رمألا باوح يف "يسفن تقلط"

 لوانتي ال درفملا مويلاو ءادرفم ركذ نيمويلا نم دحاو لك نأل :ليللا لخدي الو (حتف ءصلختسم) .ءيش
 ىح ليللاب رايخلا امل نوكي الف :دغ دعبو (صلختسم) .يلايللا نم اهئازإب ام مظتني األ ؛مايألا فالخب «ليللا

 (صم) .قالطلا عقي ال ليللا يف اهسفن تراتخا ول

 هنأ ملعف رمألا لوانتي مل دغلا وهو تقو امهنيب نأ دغ دعبو مويلا نيتقو ركذب حرص هنأل :مويلا كلذ رمأ لطب
 رايخلا اه تبث نيرمأ اناك املف ءرحخآ رمأ باجيإ ةرورض ىضتقاف لوألا رمألا دادتما يناثلا تقولا ركذب دارملا سيل

 ؛دحاو رمأ امهفأل ؛اضيأ دغ دعب اهرايخ لطبي :رفز لاقو دغلا دعب دتري ال مويلا يف تدر نإف «نيتقولا نم لك يف
 مويلا يأ ةيتآلا رضا حا ارمأ نوک ءرمألا ظفل راركت ريغ نم رخآلا ىلع نيتقولا دحأ فطع هنأل

 يف لحدي مل ام لاخدإ ىلإ ةجاح ال تيقوتلا لمتحي ديلاب رمألا :انلق دغ دعبو مويلا قلاط تنأ :هلوقكو ءادغو
 فصوي نأ زاحف تيقوتلا لمدحي ال هنأل ؛قالطلا فالخمي ؛لاصفنالا ةرورض نيرمأ اناكف ءاعبت الو ادوصقم ظفللا

 .يناثلا تقولا ىلإ لوألا ءاقبل ؛رخآ قالط عاقيإ ىلإ ةحاح الف ,دحاو قالطب دغ دعبو مويلا يف

 ارمأ يناثلا لعجيو لوألاب رمألا فقوتيف «تيقوتلا لمتحي ديلاب رمألا نأ قرفلا نم ناي ام ىلع "ادغو مويلا" :هلوق فالخبو
 تراتحا اذإ يح نارمأ امفإ ادغ كديب كرمأو ويلا كديب كرمأ :هتأرمال لاق اذإ هنأ ":يلامألا يف فسوي يبأ نعو ءءادتبا

 طابترالا ىلإ ةحاح الق «نيمالكلا نم دحاو لك لالقتسال ؛حيحص وهو ءاهديب رمألا راص دغلا ءاح مث «مويلا اهجوز

 (حتف «صلختسم) .اليل اهسفن اهرايتحا زاوح مدع هيلع عرفتيو «مهنيب فالح الب اذه نوكي نأ يغبنيو «هلبق اع



 ديلاب رمألا مكح 4۷ قالطلا باتك

 يف تدر نإو «لخدي ادغو مويلا كديب كرمأ يفو ءدغ دعب اهديب رمألا ناكو
 ةت يآ

 تسلح وأ «مقت مو موي ضيوفتلا دعب تثكم ولو ءدغلا يف رمألا قبب د م اهموي
 رثكأ وأ ةأرملا ي ةلأسملا هذه يف

 AT E EE ةروشملل اهابأ تعد وا تک وأ lT أ هنع
 تبلط يأ تدعقف ةكتم تناك نأب ا

 دري ال امهدحأ دربو ةدح ىلع نيتقولا نم دحاو لك يف رايخلا امه تبثف امهتقو لاصفنال نارمأ امهنأل :دغ

 رايتخالا تقو نوكيو كلذ يف ليللا يأ ] :لخدي (ط) .خلإ كرمأ :هتأرمال هلوق ف يأ :كرمأ يفو (ع) . .رخآلا
 نيب للختي مل هنأل ؛ادغو مويلا كديب كرمأ :اهل هلوق ف ليللا لحدي يأ [(ط) .دغلا نم سمشلا بورغ ىلإ ادتم

 لوانتي نأ بجوف ادرفم ركذ انهه مويلا :تلق نإف ءادحاو ًارمأ ناكف ءرمألل هلوانتي مل امهسنج نم تقو نيتقولا

 كرمأ" :هلوقك راصف «عمجلا ةظفلب عمجلاك واولا وهو عمجلا فرحب امهنيب عمجلا :تلق ؟ىلوألا ةلأسملاك ليللا

 تحت لحدي مل دغلا وهو امهسنج نم تقو للختل ؛دغ دعبو مويلا ىلإ ىلوألا ةلأسملا يف كلذ نكمي الو "نيموي كديب
 ادحاو ارمأ ناك دغ دعبو ادغو مويلا كديب كرمأ :اضيأ كانه لاق ول نح للحتلا مدعل ؛نكمأ انههو ءظفللا

 (حتف) [؟ 43/١ :قئاقحلا زمر] .لاصتالل

 يق هتدرف مويلا كديب كرمأ :اهل لاق اذإ امك درلا دعب رايخلا اه ىقبي الف ءدحاو رمأ هنأل :دغلا يف رمألا قبي مل

 األ ؛ادغ اهسفن راتخت نأ اهل مويلا يف رمألا تدر اذإ امنأ :ةفينح يبأ نعو «هرحآ يف رايخلا اه ىقبي ال راهنلا لوأ

 اهمايق ةلزنمي راصف سلحملا يف امهيف لوبقلا طارتشا مدع عماجلاو «عاقيإلا در كلمت ال امك رمألا در كلمت ال

 ارم يوكل هيف تقرلا رك دب ل ابف ىغا ةر اهلك لل نأ ماقا خو نوعا لمعي افااا يلا غ

 هل نوكي ال امهدحأ راتخا اذإ نيئيش نيب رايخلا هل نم نألو ؛انه اذكف درلا دعب رايخلا امه تبثي ل كانهو ءادحاو

 لاق ول :دمحم نعو ءاذه اذكف ادغ اهحوز راتخت نأ اه سيل مويلا اهسفن تراتحا ول افأ ىرت الأ «رحآلا رايح

 رايخلا امل ناك "مويلا يف كديب كرمأ" :لاق ولو ءسمشلا بورغ ىلإ رايخلا اه ناك "مويلا كديب كرمأ" :هتأرمال
 (حتف) [3/+ :قئاقحلا نييبت] .دغ يفو ادغ قلاط تنأ :هلوقك وهو «لطب تماق اذإف «سلجا يف

 اذإ اذهو «مايقلا صوصح ال ضارعإلا ىلع لدي ام يفنملا مايقلاب دارملا [(ط) .رحآ لمع يف ذحأت ملو] :مقت ملو

 اغإو ءمقت مل نإو تقولا يضع رايخلا لطبي امنإو «هوحنو مايقلاب لطبي الف اتقۇم ناك اذإ امأو اظ ضيوفتلا ناك

 لاق "ةروشملل" :هلوقو «رم امك اهدي نم رمألا جرح رحآ لمع يف تذحأ وأ تماق اذإ اهنأل ؛"مقت ل" :هلوقب ديق

 ءواولا نوكسو نيشلا مضو «واولا حتفو نيشلا نوكس :ناتغل اهيفو ةروشملا مسالاو هترشتساو هترواش :حابصملا يف
 (حتف) .ةروسقك ةروشم ىرحأ ةغل اهيفو «ةحيحصلا ةحيصفلا ةغللا يه ةنوعملا نزوب ةروشملا نأ يومحلا لقن

 (ع) .ةرواشملا يهو ءارلا حتفو نيشلا مضو ميملا حتفب :ةروشملل



 ديلاب رمألا مكح 4۲۸ قالطلا باتك

 ذل تراس كإو ءاهرایخ يقب تو باد ىلع 0 وأ داهشإلل ادوهش وأ
 اهرايخ يقبي ال يأ تعد يأ

 .تيبلاك كلفلاو
 اهرايخ لطيي ال هنايرجحو 2 ةنيفسلا يأ

 لطيي ال امإو [(ف) .حصألا يف ال وأ اهفاكم نم تلوحت ءاوس هدهشت نم اهدنع نكي مل اذإ] :داهشإلل ادوهش وأ
 لبق اهيدلاو ةرواشمم. م ةشئاع التلع رمأ اذهو «باوصلا يرحتل ةراشتسالا نأل ؛داهشإلا وأ ةراشتسالاب ضيوفتلا

 (حتف «صلختسم) .ضارعإلا ليلد انوكي مل و لابقإلا ليلد اراصف دوححملا نع زرحتلل داهشإلاو «هبيحت نأ
 اذإ اذهو ضارعإلا ليلد تسيل ءايشألا هذه نأل] :اهرايخ يقب (عءط) .تلزن وأ اهتفقوأو ةبادلا يأ :تفقوف

 لطبي مل اذهو ؛ضارعإلا ىلع لدي ام اهنم دجوي مل هنأل [(ع ط) .اهملع سلجب ربتعي ةبئاغ تناك نإف ةرضاح تناك

 ةدعاق تناك وأ تبضتحا وأ تشتما وأ تلستغا وأ تماق وأ تلكأف ماعطب تعد ول يح ةدعاق تمان ول ام ف

 وأ «ىرخأ ةباد ىلإ تلوحت وأ تلزنف ةبكار تناك ول اذكو «ضارعإلا ليلد هنأل ؛اهرايخ لطب تعجطضاف ظ

 .نوكي ال وأ لمحا يف وأ ةبادلا ىلع اهعم جوزلا نوكي نأ نيب قرف الو «تبكر ف ةلزان تناك
 لاق هنأل ؛سلجملاب رايخلا ديقي مل جلع هنإ :تلق نإف اهملع سلجم ربتعي ةبئاغ تناك نإف ةرضاح تناك اذإ اذه مث

 نإ :تلق ءامهيلإ يشملا دعب الإ نوكت ال امهعم ةراشتسالا نأل ؛"كيوبأ يرمأتست يح ئبيحت الف" :ةشئاعل

 يف يهو ةراشتسالا اهنكمي ذإ ؛سلجملاب دييقتلا مدع ىلع ةلالد هيف سيل لوسرلا لوقو ةجح ةباحصلا عامجإ
 اديقمو اقلطم مكحلا عرشي نأ ةيالو هلو ادتمم رايخلا اهل تبثأ جلع هنأ ىلع لمحي دييقتلا مدع انملس نئلو اهسلحب

 (حتف «ئيع) .ةراشتسالا ىلإ رايخلا دادتماب ةصوصخم نط ةشئاع تناكف

 نأل [؟ 19/١ :قئاقحلا زمر] .اهيلإ فاضم اهريس نأل ؛اهرايح ىقبي ال ةبادلا تراس نإو يأ :ال تراس نإو

 .ضارعإ ال لابقإ هنكل ؛اهفاقيإب ناك نإو هنإف فوقولا فالخب «سلجنلا نع تماق اهنأكف اهبكار رايتحاب ريست ةبادلا

 اهماقم نم يه مقت ملو كديب كرمأ :اه لاقف ةنيفسلا يف اناك نإو يأ :تيبلاك كلفلاو (حتف «صلحختسم)

 هكا ر ىلإ فاضم وغ اهزيسو تلا ةر ةييفسلا نأل اه را لطي هلو اضارعإ قوكي ال ةنيفسلا رخو
 نعو «تيبلا يق امك لطب تلوحت نإف ءاهسلجم يف تماد ام رايخلا امل تبثيف ءرييستلاو فاقيإلا ىلع هتردق مدعل

 (صلختسم) [؟ 44/١ :قئاقحلا زمر] .اهرايخ لطب تراسف ةفقاو تناك اذإ ةنيفسلا نأ :فسوي يبأ



 ةئيشملا مكح نايب 548 قالطلا باتك

٠ 

 ةئيشملا مكح نايب يف يأ

 إو ةر تعقو تقلطف ةدحاو یون وأ وني ملو كسفن يقلط اهل لاق ول
 ةيعجر ةدحاو ةقلط يأ ةدحاو ةقلط يأ رى ایش وني مل هنأ لاحلاو ةأرمال جوزلا يأ

 )20010001 ا «ترتخاب ال تقلط يسفن تسبأبو نعقو هاونو اثالث تقلط
 ةأرملا يأ

 نم لزنم ةئيشملا هيف ركذ ام نكل ةئيشملا ركذ اهيف ةلأسم. ءادتبالا ةمجرتلل بسانملا نأ ملعا «ةثيشملا يف يأ :لصف

 (حتف) .هلزنم لزن ام اذكف بكرملا قبسي درفملاو درفملا نم بكرملا ةلزنم هيف ركذت مل ام

 "وني ملو" :هلوق ىلع رصتقا وأ "وني مل وأ ةدحاو ىون" :لاق نأب ةرابعلا سكع ول :ةدحاو ىون وأ وني ملو
 تقلط :تلاق نأب اهسفن :تقلطف (حتف) .ىلوألاب اهتين عمف ةينلا مدع عم ةدحاو تقلط اذإ هنأل ؛ىلوأ ناكل

 لعف يلعفا هانعم رمأ هنألف ؛ةدحاو هنوك امأو ءاهايإ هكلم هنألف ؛قالطلا عوقو امأ :ةيعجر تعقو (ع) .يسفن

 هنوك امأو «سانجألا ءامسأ رئاسك «ةينلاو ةدارإلا دنع لكلا لمتحيو «نقيتلل ندألا ىلع عقي سنج وهو «قالطلا
 [؟ 5٠0/١ :قئاقحلا زمر] .ةعحرلل بقعم هنإو «قالطلا حيرص اهيلإ ضوفملا نألف ؛ًايعجر

 نوكت نأ الإ هتين حصت ال نيتنث ىون ولو «ثالثلا يأ ] :نعقو هاونو (ط) .ًاثالث يسفن تقلط :لاق ناب :اثالث

 ءيش عقي مل ةدحاو ىون ول هنأل ؛ثالثلا ةينب فنصملا ديقو ؛ثالثلا ىون جوزلا نأ لاحلاو يأ [(ط) .ةمأ ةأرملا

 ديقم قيلطتلا لعف يلعفا هانعم "كسفن يقلط" :هلوق نأل ؛"نعقو" :هلوقو «ةدحاو عقي :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع

 (ييع «حتف) .ةمأ ةحوكنملا نوكت نأ الإ ردصملا هلمشي ال ضحم ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين هيف حصي الو ءامباطخب

 (ع«ط) .كسفن يقلط :هلوق باوح يف "يسفن تنبأ"ب ةأرملا لوقب يأ :تنبأبو

 :اه لاق ول يأ [(ععط) .ترتخا :اهوقب تباحأف كسفن يقلط :اهل لاق ول قلطت ال يأ ] :ترتخاب ال تقلط

 باوج يف تلاق األ ؛ةيعجر تقلط ءانئاب اقالط يسفن تقلط وأ يسفن تنبأ :هباوح يف تلاقف "كسفن يقلط"

 نإ :انلق امل اذهو «يعجر يهو قالطلا قلطم يقبو «باوجلا يف ةنابإلا ةفص تلطبف «حيرص يهو ."كسفن يقلط'

 نأ :قرفلاو ءاهدي نم رمألا جرخو يش عقي ال «يسفن ترتحا :هباوج يف تلاق ولو «ضيوفتلا بناحل رابتعالا
 يلف اقوه تدار اأ مغ اهلا طرف اع باخ فو ةيانك هعاقيإ يف لمعتست بلا قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا

 :اه لاق اذإ ىح هب قالطلا عاقيإ ىلع ردقي ال همث نمو «ةيانكلا نم الو حيرصلا نم سيل رايتخالا ذإ ؛"ترتحا" فالخب

 اذإ ةباحصلا عامجإب فرع سايقلا فالح ىلع "ترتحخا"ب قالطلا عوقو نأو «ءيش عقي ال قالطلا يوني "كترتحا"

 تنبأ" :اهوقب عقي ال هنأ ةفينح يبأ نعو «وغليف رييختب سيل "يقلط" :هلوقو «هدروم ىلع رصتقيف رييختلل اباوج ناك
 رهاظلا هجوو «هب اهرايخ لطبيف ءاهنم اهضارعإ ناكف هفلاخت ةنابإلاو ؛قالطلا اهيلإ ضوف ام ريغب تتأ اهنأل ؛"يسفن

 (حتف «ئيع «صلختسم) .فصولا يف هايإ اهتفلاخمل يعجر هنكلو «عقيف امكحو ًاعضو قالطلا ظافلأ نم ةنابإلا نأ



 ةئيشملا مكح نايب ۰£ قالطلا باتك

 قلط" :لحرل لات واو تقضي N دقو رجلا كلم ذو
 كسفن يقلط هلوق يأ جوزلا يأ

 كاسفن ىقلط" :اه لاق ولو ,"تئش نإ" :داز اذإ الإ ‹«سلج اب ديقتي ل قار
 هتأرمال جوزلا يأ 0000 اذه هلوق

 TT NP و اج وسم ن1 غل يش ما TT TT ةدحاو تقلا "ثالث
 ةدحاو ةقلط يأ اهسفن يه تاقلط ثالث يأ

 جوزلا كلمب ال يأ [(ع) .مزال فرصت هنأل ؛هيف حصي ال يح كسفن يقلط :هلوق دعب] :عوجرلا كلمب الو
 نعم هيف نأل ؛كسفن يقلط وأ ديلاب رمألا وأ رييختلا ظفلب ناك ءاوس ثالثلا هعاونأب ضيوفتلا نع عوحرلا

 فرصت قيلعتلا نأل ؛اهيمو اهزع الو هنع عوحرلا حصي مل قيلعتلا رابتعابو سلحملاب ديقت كيلمتلا رابتعابو قيلعتلا
 (ييع «صلحختسم) .عوحرلا حصي الف مزال
 رخآ لمع يف تذحأ وأ رخآ ناكم ىلإ تلوحت وأ هنع تماق ول ىح سلجملاب صتخيف كيلمت هنأل] :اهسلجمب ديقتو
 يضتقت تاكيلمتلاو كيلمت هنأل ؛سلحملاب ضيوفتلا اذه ديقت كسفن يقلط :اه لاق ول يأ [(ط) .اهدي نم رمألا جرح
 هنأل ؛ءيش عقي ال اهسفن تقلط مث رخآ لمعب تذحأ وأ تماق اذإف سلجلا يف تماد ام رايخلا اهو ءسلجما يف ًاباوج
 لاق ول يأ "اهسلحم ديقت" :هلوق نم ءانثتسا "تئش يم داز اذإ الإ" :هلوقو ءرخآ لمعب ذخألا وأ مايقلاب اهرايخ لطب

 تاقوألا يف ةماع "يم" ةملك نأل ؛اضيأ مايقلا دعب اهسفن قلطت لب سلحم اب ديقتي ال ءتئش د م كسفن يقلط :اه

 (صلختسم «ئيع) .تئش ام اذإو تئش اذإ اذكو تئش تقو يأ يف كسفن يقلط :امل لاق اذإ امك راصف

 (ط) .مايقلا دعب وأ سلحمل يف اهسفن قلطت نأ زوحي هنإف :تئش ىتم (ع) .كسفن يقلط :هلوق ىلع جوزلا يأ :داز اذإ
 (ع «ط) .قيلعت الو كيلمت هبوشي ال ليكوت هنأل ؛هنع عحري نأ جوزللو «هدعبو سلحملا يف اهقلطي نأ هلف :سلجماب
 جوزلا عوحر حصي الو ةروص قيلعتو نعم كيلمت هنأل ؛سلجملا ىلع رصتقي ذشيح هنإفإ:تئش نإ داز اذإ الإ

 هنأل ؛سلحم اب ديقتي ال "يأرما قلط" :لحرل لحجر لاق ول يأ "سلجماب ديقتي مل" :هلوق نم ءانثتسا اذه [(ع) .هنع

 يه يلا عرشلا رماوأ يف امك روفلا ىلع ءايشألا بوجو يضتقي ال رمألاو قالطلا عاقيإب رمأ وه ذإ ؛ليكوت
 هنم اكيلمت راص اهتيشمل هقلع امل هنأل ؛سلحم اب ديقتي هنإف ءتئش نإ قأرما قلط :لاق اذإ الإ «تيقوتلا نع ةقلطم

 اذه ف لار 'ةليشت ىقلط ناك ةروض عيل هنأ هك عيري نأ ذل سلو سلا قف ابوح يطب
 هل ليق اذإ عيبلاب ليكولاك راصف «هتيشم نع فرصتي هنأل ؛همدعك ديقي ال ةئيشملاب حيرصتلا نأل ؛ءاوس ىلوألاو

 تئش نإ هعب

 ؛عيبلا فالخب «قيلعتلا لمتحي قالطلاو هتيشم نع فرصتي يذلا وه كلاملاو «هيأر ىلإ رمألا ضوف هنأل ؛كيلمت هنأ :انلو

 هنع عوجرلا حصيو «سلجم اب ديقتي كيلمتلاف :ماكحأ ةسمخ يف ليكوتلاو كيلمتلا نيب قرفلا نأ ملعاو «هلمتحي ال هنأل

 سلجم اب ديقتي الف «ليكوتلا يف ماكحألا هذه تسكعناو «هيف لقعلا طرتشي الو جوزلا نونجب لطبي الو «لزعلا حصي الو

 (حتف «صلختسم) .ليكولا لقع نم ليكو تلا ةحص يف دب الو «لكؤملا نونجب لطبيو «لزعلاو هنع عوحرلا حصي الو



 ,ةدحاو تقلطف تعش نإ اثالث كسفن ةاطو هسكع يف ال ةدحاو تعقو
 ةقلط اهسفن هلوق ف يأ يف ءيش عقي ال يأ

 TE ,هب رمأ ام عقو تسكعف يعجّرلا وأ نئابلاب اهرمأ ولو ال هسكعو
 جوزلا يأ

 تكلم امهنأل [(ع) .ةرورض ةدحاولا عاقيإ كلمي ثالثلا عاقيإ كلمي نم نأل ؛ةدحاو ةقلط يأ ]:ةدحاو تعقو

 يأ "هسكع يف ال" :هلوقو «ىلوألا قيرطب ةدخاولا كلمت "اال كشفت يقلط" :امل لاق جوزلا نأل ؛ثالثلا عاقيإ

 ام. تتأ اهأل ؛ةدحاو عقت :الاقو «ةفينح يبأ دنع ءيش عقي مل اذا ا ا و لست يقلط" :اهل لاق ول

 ؛ةبيحب ال ةأدتبم تناكف ءاهيلإ ضوف ام ريغب تنأ اهنأ :ةفينح يبألو ءافلأ جوزلا اهقلط اذإ امك راصف ةدايزو هتكلم

 بيكر ت ال درف ةدحاولاو «عمتجم بكرم ددعل مسا ثالثلا نأل ؛ةدحاولا ريغ ثالثلاو «ةدحاولا اهكلم جوزلا نأل

 امأ ,ةدحاو ةملكب ةثالثلا تعقو اذإ امه ديقم فالخلاو ,كلملا مكحب فرصتي هنأل ؛جوزلا فالخب «نيريغ اناكف «هيف

 يوني كديب كرمأ :لاق ول هنأل ؛"يقلط" :هلوقب ديقو ءاقافتا ةدحاو تعقو «ةدحاوو ةدحاوو ةدحاو تعقوأ اذإ
 (حتف «صلختسم) افن ةد و تق ءاثالث تقلطف ةدحاو

 (ع) .ًاثالث تقلطف ةدحاو كسفن يقلط :اهل لوقي نأ وهو روكذملا مكحلا سكع يف ءيش عقي ال يأ :هسكع يف ال

 تعش نإ هانعم نأل ؛ءيش عقي مل ةدحاو تقلطف تئش نإ ًاثالث كسفن يقلط :اه لاق ول يأ :ةدحاو تقلطف
 ءدجوي ملف قالطلا عوقول اطرش ثالثلا ةئيشم ناكو ثالثلا أشت مل اهنأ ملع ةدحاو تعقوأ ال يهف ثلنلا

 نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءيش عقي مل ًاثالث تقلطف «تئش نإ ةدحاو كسفن يقلط :اهل لاق ول يأ "هسكعو" :هلوقو
 عم ةدحاولا ةئيشم ثالثلا ةئيشم نأل ؛ةدحاو عقي :الاقو «هل ةفلاخم تراصف ةدحاولل ةئيشمم, تسيل ثالثلا ةئيشم

 (نيبع ٠ ص .ثالثلا نمض يف ال ادصق ةدحاولا عاقيإ اهيلإ ضوف هنأ باوجلاو «ةدايز

 (E) < ا اط تف ت نإ ةدحاو كسفن يقلط :لاق نأب هسكع يف يأ :هسكعو

 كسفن يقلط امل لاق نأب :نئابلاب اهرمأ ولو |؟ه./١ :قئاقحلا زمر] ا نيكولا ف عيش مقرا أ 35

 (ع) .ةيعحر ةدحاو كسفن يقلط :اهل لاق نأب يعحرلاب اهرمأ يأ :يعجرلا وأ (ع) .ةنئاب ةقلط

 (ط) .ةيناثلا يف ةنئاب ةدحاوو ىلوألا يف ةيعجر ةدحاو تقلط نأب :تسكعف

 امنأو فصولا عم قالطلا تاذ اهيلإ ضوف جوزلا نأل [(ع) .هيف ةفلاخم اهفوكل تفصو ام وغليو]:هب رمأ ام عقو

 زوجي الو ءهفصو يف ةفلاخمو قالطلا لصأ يف ةقفاوم تراصف فصولا يف تفلاحو اهيلإ ضوف ام تاذب تتأ

 :اه لاق اذإ :ليق نإف «ضيوفتلا بنا ارابتعا جوزلا هركذ يذلا فصولا عم لصألا عقيف فصولل لصألا لاطبإ

 تقلط :اهلوق يهو لصألا يف تقفاو اأ عم ةفينح يبأ دنع ءيش عقي ال ًاثالث تقلطف ؛ةدحاو كسفن يقلط
 ددعلاب نرق اذإ قالطلا :انلق ءاضيأ هدنع ةدحاو عقي نأ يغبني ناكف ءاثالث :اهوق وهو فصولا يف تفلاخو «يسفن
 (صلختسم) .عاقيإلا لصأ يف ةفلاخم تناك كلذك ناك اذإو «فرع ام ىلع قالطلا ظفل ال ددعلا وه عقاولا ناك
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 :تلاق وأ «قالطلا يوني ت تكش :لاقف ‹«تفش نإ ت تش :تلاقف «تئش نإ قلاط تنأ
 ةأرملا يأ قالطلا ایوان هنوك سلاح Uf جوزلا يأ تنأ انأ

 ىم قلاط تنأ < ءتقلط ىضم ءيشل ناك نإو «لطب هودعل اذك ناک نإ تعش

e 5006نك د ام ادا وأ كفش « كش و ع " EEE RAED E e 

 ءاشأ ال :تلاق نأب

 (ع)[5 51/١ :قئاقحلا زمر] .بازيملا لاسو رطملا ءاح اذإ :الثم تلاق نأب مودعم ءيشل يأ :مودعمل

 دجوي ملف ةقلعملاب تنأ يهو ةلسرملا ةئيشملاب اهقالط قلع هنأل ؛ءيش عقي ملو نيهحولا يف اهمالك لطب] :لطب
 لاقف ءتنأ تعش نإ انأ تعش :ةأرملا تلاقف ءتئش نإ قلاط تنأ :اه لاق ول يأ [(ع) .ءيش عقي الف طرشلا

 كلت يف ةدوحوملا اهتيشم. اهقالط قلع جوزلا نأل ؛اهمالك لطبو ءيش عقي ال قالطلا ايوان «تئش انأ :جورلا

 اهل مولعم ريغ جوزلا ةئيشم دوجوو جوزلا ةئيشم ىلع اهتثيشم دوجو تقلع األ ؛ةئيشملا كلت دحوت ملو ةلاحلا
 سيلف جوزلا ةين الو جوزلا ةئيشم دوجو لبق ةمودعم اهتئيشم تناكف طرشلا دوحو لبق مودعم طرشلاب قلعملاو
 تعش :لاق ول بح روكذملا ريغ يف لمعت ال ةينلاو اهقالط ايئاش جوزلا ريصيف قالطلا ىلع لدي ام ةأرملا مالك يف

 .كقالط تلصح وأ تدجوأ :لاق هنأكف أدتبم هنأل «ىون اذإ عقي كقالط

 مدقي مل هنأ لاحلاو الثم ديز مدق نإ انأ تئش :"تىش نإ قلاط تنأ "اهل جوزلا لوق باوح يف ةأرملا تلاق ولو

 دجوت ملف مودعم رمأب اهتئيشم تقلع يهو ةلاحلا كلت يف اهنم ةدوجوم هتئيشمب قيلعتلا نأل ؛ًاضيأ ءيش عقي الف
 ول اذكو «عقي ال «تدرأ :تلاقف «قالطلا يوني كقالط يديرأ :اهل لاق ولو «ةلاحلا كلت يف ةدوجوم اهتئيشم

 وهو ءيشلا نم األ ؛دوجولا نع ئبنت ةئيشملا نأ قرفلاو «ءيش عقي م تلعفف «يوهأ وأ كقالط يبحأ :اهل لاق
 ةبحلاو .دوجولا بلطلا ةرورض نم سيلو ةغل بلطلا يهف ةدارإلا امأو e تئش" ناكف دوحوملا

 عقي ثيح تلعفف «تيوه وأ تيضر وأ تبحأ وأ تدرأ نإ قلاط تن أ :اهل لاق اذإ ام فالخب يمت عون ءاوهلاو

 (صلختسم «ييع) .طرشلا دوحول
 :تلاق ول يأ [(يشع) .ء ءيش تحت تركذ دق ةلأسملا ةروصو يشب ةفص هدوحو تبث يأ ] :ىضم ءيشل

 (ع) .مدق دق ناكو را فش :تلاق نأب هدوجو تبث ءيشل اذك ناك نإ تئش

 تلاق نأب هدوحو مدقت يأ ىضم ءيشل ءاذك ناك نإ تئش :تلاقف «تئش نإ قلاط تنأ :اه لاق ول يأ :تقلط

 CT CC O اا ل ا و

 بحول ًازيجنت ناك ولو «هلعف دق امنأ ملعي وهو «سمأ اذك تلعف تنك نإ يدوهي وه :جوزلا لاق اذإ اميف زيجنتلا
 GS يقام و كالا تاجا ردو اال رايك
 (صلختسم «ئيع) .ملسملا ريفكت نع ايمحت لبقتسملاب ارابتعا ايضام ناك اذإ اذكو لبقتسملا لعفب قلع اذإ اميف
 (ط) .خلإ تنأ :هتأرمال جوزلا لاق ول يأ :قلاط تنأ
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 ثالثلا قرفت نأ امل تعش املك ینو ةدحاو الإ قلطت الو سياج و ,دتري ال
 ةأرملل زوجي يأ

 0 هيض عا نيأو تعب ثيح يلو ,عقي ال رخآ جوز دعب تقلط ولو ؛عمجت الو

 هارخا ي

 .دتري الف ةئيشملا لبق كيلمتب سيل هنأل ؛تءاش نمز يأ يف اهسفن قلطتو هدعب ءاشت نأ اه زوجيف] :لإ دتري ال

 امأو «"تفش تقو يأ يف" :لاق هنأك راصف اهلك تاقوألا يف ناتماع امهنألف "ام مو يم" ةملك يف امأ [(ع ءط)

 نكل تقولل لمعتسي امك طرشلل لمعتسي ناك نإو :ةفينح يبأ دنعو ءام نمو يمك امهدنعف "ام اذإ"و "اذإ" ةملك

 يناثلا نامزلا يف قالطلا ةيشم امل ناك نإ اهدرب رمألا دتري ال كلذك ناك اذإف ءكشلاب جرخي ملف اهديب راص رمألا

 سلجم يف ةئيشملا اه تناك سلجملا اذه يف أشت مل نإف «تءاش يذلا تقولا يف قالطلا اهكلم هنأل ؛سلحملاب ديقتي الو

 ميمعتل ظافلألا هذه نأل ؛ةدحاو الإ ضيوفتلا كلذب اهسفن قلطت نأ اه سيل يأ "ةدحاو الإ قلطت ال" :هلوقو «رحآ

 (صلختسم) .قيلطت دعب اقيلطت كلمت الف لاعفألا ميمعتل ال «نامز لك يف قيلطتلا كلمتف «نامزألا
 (ع) .هيلع صن ول امك تءاش تقو يأ يف عقوت نأ اهلف اهلك تاقوألا معت ظافلألا هذه نأل :سلجاب

 اهنأل ؛ةدحاو ةقلط يأ :ةدحاو الإ (عءط) .تءاش نإ ظافلألا هذهب اهسفن قلطت نأ ةأرملا كلمت ال يأ :قلطت الو

 (ع) .ملإ املك قلاط تنأ :اه هلوق يف يأ :املك يلو (ع) .لاعفألا نود نامزألا معت
 ول يأ [(ععط) .ةدحاو ةلمج ثالثلا عقوت ر ا قلظت مح ةذحلاو اهسفت ىلطتنآي | :خإ ثالنلا قرفت نأ

 معت "املك" ةملك نأل ؛اثالث قلطت نح ةدحاو دعب ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهلف «تفش املك قلاط تنأ :اهل لاق
 يف ةدحاولا عاقيإ يضتقيف ةلمج ال ادرف لعفلا مومع بجوت يأ عامتجالا مومع ال دارفألا مومع لاعفألاو تاقوألا

 عوقو دعب عاقيإلا كلمت الف «هرابتعاب اهتحص نأل ؛مئاقلا كلملا ىلإ فرصني نيميلا نأ الإ ىهانتي ال ام ىلإ ةرم لك

 ؛"عقي ال رخآ جوز دعب تقلط ولو" :هلوقب دارملا وهو «هل ظفللا ةيحالص عم رخآ جوز دعب هيلإ تعحر اذإ ثالثلا

 مث ءاثالث قلاط تنأف رادلا تلحد نإ :اهل لاق ول اذهو «نيميلا ءاقبل طرشب سيل هدنع كلملا نأل ؛عقي :رفز لاقو

 نأل ؛عقي ال :اندنعو «هدنع ثالث تقلط رادلا تلحد مث رخآ جوز دعب هيلإ تداع مث لحدت نأ لبق اثالث اهقلط

 (صلحختسم «ييع) .مئاقلا كلملاب سيلو ثدحتسم كلمل رخآ جوز دعب كلملا
 تاقلطلا دعب هيلإ اهعوحر دعبو :رخآ جوز (ط) ةدحاو ةملك O را الك اهجبفت قلطت أب : عمجت الو

 جوز دعب اهقيرفت اهلف الإو ةقرفتم اثالث اهسفن تقلط تناك نإ 3 ال ٠٠١١/١[ :قئاقحلا زمر] .ثالثلا
 ةيشم الف اهسلحجج نم تماق نإف :خلإ قلطت مل (ط) .خإ ثيح قلاط تن :جوزلا لوق يف يأ :ثيح يفو (ط) .رخآ

 0 ESOS 'نيأ"و "ثيح" نأل ؛اهل

 "ًادغ قلاط تنأ" أ" :هلوقك «اصوصخ هرابتعا بجوف «نامز نود نامز يف عقي تح ب ًاقلعت هل نأل ؛نامزلا

 = :هلوق ىقبي ناكملا ركذ اغل اذإ :تلق نإف «هوحنو "تعش تقو يأ يف قلاط تنأ" :هلوقك ا
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 هاونو ًاثالث وأ ةنئاب تءاش ناف ةيعجر عقت تئش فيك فو ءاهسلجم يف ءاشت يح
 جوزلا ي ةنئاب ةدحاو ةقلط يأ قالطلا يأ

 SS ؛هيف تءاش ام قلطت تش ام وأ تعش مك ينو «عقو
 سلا

 نم امهنيب ةبسانل طرشلا ىلع فرظلا لمحي :انلق «قلعتي ملف لاحلا يف عقي نأ يغبنيف ؛«"تئش قلاط تنأ" =

 نع ةيانك ريصي ةقيقح فرظلا رذعت دنعف «ءطورشملا عماجي طرشلا نأ امك فورظملا عماجي فرظلا نأ ثيح

 (حتف)[ ١57/١ :قئاقحلا زمر]الصأ ةئاخلا نم لوا وهو رخال نما رش ديف اطيح لك نأ راج طرقا

 (ط) .ءيش عقي ال رحآ سلجم يف تءاشو هنع تماق ول نح :اهسلجم يف
 (ط) .خلإ فيك قلاط تنأ :امل هلوق يف يأ :فيك يفو

 «تئش فيك قلاط تنأ :اهل لاق اذإ يأ [(ط) .ةئيشملا لبق هلوق درجمب ةيعجر ةدحاو ةقلط يأ ] :ةيعجر عقت

 هنأل ؛تءاش اذإ الإ قلطت ال :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «جوزلا لوق درجم. ةئيشملا لبق ةيعجر ةدحاو تقلط

 لاوحألا عيمج يف ةئيشملا اهل نوكيل اهتيشم. قالطلا لصأ قيلعت نم دبالف «تءاش ةفص يأ ىلع اهيلإ قيلطتلا ضوف

 لغتشت ال اهنأل ءا لوحدملا ريغ يف "تعش فيك" :هلوق اغل قالطلا لصأ قلعتي مل ول ذإ ؛هدعبو لوحدلا لبق يأ
 فيك :لاقي «لصألا دوجو يعدتسي فصولاو «فانيتسالل "فيك" ةملك نأ :ةفينح يبألو «هدعب فصولا تابثإب

 عقيف «فوصوملا دوجو يضتقي ماهفتسالل ناك اذإف ءرسيلاو رسعلاو مقسلاو ةحصلا نع لاؤسلا داريو «تحبصأ
 .تاقيلطت ثالث تءاش وأ يأ :اثالث وأ تف ءصم) .هلوق قحلاو ءاهتيشمب هفصو قلعتيو «هلصأب قالطلا
 نم تءاش ام عقو كلذ جوزلا لاقو ةروكذملا ةلأسملا يف ًاثالث وأ ةنئاب ةدحاو ةأرملا تءاش نإف يأ :عقو هاونو

 تعقو ىون ام فالح تءاش نأب اهتئيشم هتين تفلتحا اذإ نح اهتئيشمو هتدارإ نيب ةقباطملا دوجول ؛ةثالثلاو ةنئابلا
 «رييختلا بجوم ىلع ايرج اهتئيشم ربتعت نأ بحي ةينلا هرضحت م ولو «جوزلا عاقيإ يقبف «تغل اهتيشم نأل ؛ةدحاو

 طرشب اثالث وأ ةنئاب وأ ةيعجر ةدحاو تعقوأ تءاش نإف ءأشت مل ام ءيش عقي ال :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو

 يق اهريخو قالطلا عقوأ هنأ :هلو «ةثالثلا تلاق هبو «تءاش فصو يأب قالطلا اهيلإ ضوف هنأل ؛هتدارإ ةقباطم

 هنإف «لوحدلا دعب ناك اذإ اميفو «ةئيشملا لبق سلجلا نع تماق اذإ اميف :نيعضوم يف رهظت فالخلا هرو وا

 (صم) [؟١/57 :قئاقحلا زمر] .مايقلاك درلاو «ءيش عقي ال :امهدنعو «ةيعجر ةقلط هدنع عقي

 ضيوفتلا ناكف «ددعلل مسا "مك" نأل ؛اثالث وأ نيتنث وأ ةدحاو تءاش ءاوس سلحملا يق يأ :هيف تءاش ام قلطت

 ءاقافتا اهتئيشم لبق ءيش عقي الف «عقاولا سفن يف ضيوفتلا راصف ءركذ اذإ ددعلاب الإ عقاولا سيلو ,ددعلا سفن يف
 هنأل ؛رمألا لطب ءاشت نأ لبق سلحملا نم تماق نإف لكلا لوانتت ةماع "ام"و ءءاهقفلا حالطصا يف ددع دحاولاو

 نإ اذكو «تاكيلمتلا رئاسك سلحملا يف اباوج ىضتقاف «تقولا ركذ هيف سيلو «لاحلا ف كيلمت وهو ءدحاو رمأ

 (حتف) .ضارعإلا ىلع لدي ام, تتأ ول اذكو «هدعب ءاشت نأ امه سيلف ءاشأ ال :تلاق نأب رمألا تدر



 ةئيشملا مكح نايب Yo} قالطلا باتك

 .ثالثلا نود ام قلطت تئش ام ثالث نم كسفن يقّلط يفو «ّدترا رمألا تدر نإو
 ءاشأ ال :تلاق نأب

 (ع(«ط) .اهرايخ لطب تماق اذإ اذكو «هدعب ءاشت نأ اه سيلف :دترا

 (ط) .تئش ام ثالث نم يراتخا وأ :تئش ام

 «نيتنث وأ ةدحاو اهسفن قلطت نأ اهل ءتئش ام ثالث نم كسفن يقلط :اه لاق ول يأ :ثالثلا نود ام قلطت

 «ميمعتلا يف ةمكح "ام" ةملك نأل ؛تءاش نإ ًاثالث قلطت نأ اهل :الاقو ءةفينح يبأ دنع ثالثلا قلطت نأ اه سيلو

 زي ىلع لمحتف «".:جحلا 4ٍو نم َسْحَّرلا اوج :ىلاعت هلوق يف امك نايبلل لمعتست دق "نم" ةملكو
 "نم" ةملك نأ :ةفينح يبألو «تغش ام يئاسن نم قلط :لاق وأ ءتئش ام يماعط نم لك :لاق اذإ امك سنجلا

 ةبسنلاب ماع نينا نإف 55/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .مومعلاو ضيعبتلاب لمعيف ميمعتلل "ام" ةملكو «ضيعبتلل ةقيقح
 كرت كلذكو ةحامسلا راهظإ ةلالدل ضيعبتلا كرت ماعطلا ةلأسم يفو «ثالثلا ىلإ ةبسنلاب ضعبو ةدحاولا ىلإ

 ةقيقح ضيعبتلل "نم" نأ لصاحلاو «ةماع يهو ةئيشملاب اهفصو هنأل ؛تئش ام يئاسن نم قلط :هلوق يف ضيعبتلا

 ىلإو اماع اهضعب دارملا لعجي نأب اممم لمعلا نكمأ دقو مومعلل "ام"و «هنم قالطلاو ضاعبأ يذ ىلع تلحد اذإ

 (حتف «صلحختسم) .ماع ثالثلا



 قالطلا قيلعت باب 4۳٦ قالطلا باتك

 قالطلا قيلعت باب
 ا

 نإ"ك هيلإ ًافاضم وأ ٌقلاط تنأف ترز نإ :هتحوكنمل هلوقك كلملا يف م
 كلا بالا لحرلا نيميلا وأ قيلعتلا يأ
 ا «هدعب عقيف ”قلاط تنأف 0

 باب اهضعب يفو «قالطلا يف نامبألا باب :اهضعب يو طرشلا قيلعت :خسنلا ضعب ٍفو] :قالطلا قيلعت باب
 نع رخأف «طرشلاو قالطلا ركذ نم بكرم هنأل ؛ةيانكو ًاحيرص قالطلا زيجنت دعب هركذ [(يّشحم) .قيلعتلا
 طرشلا نوك قيلعتلا ةحص طرشو «ىرخأ ةلمج نومضم لوصوب ةلمج نومضم لوصح طبر قيلعتلاو «درفملا
 لمجلا لحد نإ" بك ليحتسملا طرشلاو «زيجنت "انقوف ءامسلا تناك نإ ك ققحن اف «دوجولا رطح قلع اود

 مسالاب فيرعتلاو «هانعمب ال طرشلا حيرصب ةنيعملا ف نوكي نأو ءرذعل الإ ًالصتم هنوكو «عقي مل "طايخلا مس يف
 قلطت مل «دزي ملو "نإ قلاط تنأ" :لاق ولف ءطورشملا ركذو «ةازاججا هب دصقي ال نأو «ةراشإلاب فيرعتلاك بسنلاو

 (حتف) .ءازجلا رخأت ثيح طبار دوجوو «لاحلا يف دمحم هعقوأو «في هبو «فسوي يبأ دنع
 يغبنيف «هب اسانيتساو هل اماركإ روزملا دصق فرعلا يف ةرايزلا :ترز نإ .كلملا يف هنوك لاح يأ :كلملا يف

 قالطلا عقو يأ :قلاط تنأف (حتف) .ثنحي مل هدصق ريغ نم تبهذ ول ىح ماركإلل اًمرايز ىلع سنألا فقوت
 هزيجنت زوجي امكف «ةحوكنم اهوكل ؛عوقولل لح ةأرملاو عاقيإلل لهأ جوزلا نأل ؛طرشلا دوجو دعب فالح الب

 (صلختسم) .طرشلا دوحجو دنع هب ظوفلم اك طرشلاب قلعملاو ؛هقيلعت زوجي
 ع, .قالطلا عقي كلذك ناك اذإف يأ :عقيف E :نيميلا وأ قيلعتلا ناك و أ يأ :افاضم وأ

 نإ :ةيبنجأل لاق اذإ يأ [(ع) .يناثلا يف حاكنلاو لوألا يف ةرايزلا وهو ءطرشلا دوجو دعب يأ ] :هدعب عقيف
 نإ :لاق هنأكف كلملا ببس وهو «حاكنلا ىلإ قيلعتلا فاضأ هنأل ؛حاكنلا دعب قالطلا عقي قلاط تنأف كتحكن
 هللا دبع هنباو باطخلا نب رمع لوق وهو ءانبهذم وهو ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإ ليبق نم حاكنلاب كتكلم

 ..ه3د دوعسم نبا نع ةياورو
 هدآ نبال رذن ال" :انثع هلوقل ؛اهذ ةشئاعو م سابع نبا لوق وهو «قيلعتلا اذه حصي ال :دمحأو يعفاشلا لاقو

 :كلام لاقو «هحام نباو دمحأ هاور ."كلمي ال اميف مدآ نبال عيب الو كلم ال اميف مدآ نبال قالط الو ءكلمي ال اميف
 وأ رصم نم ةأرما لك" :لاق نأب ةليبق وأ ادلب صح نإو ءزوحي ال "هوحنو قلاط اهجورتأ ةأرما لك" :لاق نأب ممع نإ

 .حصي الف هسفن ىلع حاكنلا باب دس ميمعتلا يف نأل ؛حصي "قلاط اهجوزتأ بيث وأ ركب لك وأ ميمت يب نم
 يورملا ثيدحلاو «ىلاعت هللاب نيميلاك لحنا كلم دوجو ىلع هتحص فقوتت الف «نيمي طرشلاب قيلعتلا نأ :انلو
 يف لصأ اه سيل مهرابخأ :يبرعلا نبا لاقو «ةرع. ةبنتحم قرط نم يور :جرفلا وبأ لاقو ءدمحأ هلاق حصي مل

 - فلسلا نع لوقنم ليوأتلاو [؟5 4/١ :قئاقحلا زمر] .زيجنتلا ىلع لومحم وهف حص نئلو ءامي لغتشي الف ةحصلا



 قيلعتلا ظافلأ 4۷ قالطلا باتك

 .قلطت مل ترازف اهحكنف ّقلاط تنأف ترز نإ :ةّيبنحأل لاق ولف
 انالف

 هم اع م هام اوم ام د. اواو م واوان هاو اف دو و اوافق اف و و واه دو هادو ده هاو او ودق او هد ءاواو ا. ةاواوافأاواو نإ :طرشلا ظافلأو

 "لك" ةملك نأل ؛حاكنلا باب هيلع دسني ال هنأ :كلاملا نع باوحلاو ؛مهريغو يرهزلاو يعشلاو ملاسو لوحكمك =

 (حتف «ييع) .اهيلع قالطلا عقو ام دعب اهجوزتي نأ هنكميو «راركتلا نود ميمعتلا يضتقت
 يف هدنع ربتعملا نأل ؛قلطت :ىليل يبأ نبا دنعو «كلملا ىلإ فيضأ الو كلملا يف دحوي مل قيلعتلا نأل :قلطت مل

 (ع) .طرشلا دوحو تقو قالطلا عوقو
 ظافلألاو «هدحو فرحلا وه "نإ" نأل ؛"طرشلا فورح" :لقي ملو "طرشلا ظافلأ" :لاق امنإ :طرشلا ظافلأو

 .مهفاف ىامسأ ةيقابلا

 ىلع رظتنم رمأ نع ةرابع وهو [.طرشلا نعم نم هيف امل هب قحلم ريغو ةيطرشلا يف لصألا وهو] "نإ" :لوألا

 رئاس فالخب رطح هيفو «لعفلا ىلع اهوخدل ؛طرشلا باب يف لصألا يه هتابثإ وأ هيفن دصقي دوحولا رطح

 يغبني ناكف "نإ" نعم اهنمضت رابتعاب امي ةازاحملا امنإو ءرطخ هيف سيلو مسالا ىلع لحدت اهإف طرشلا ظافلأ

 ال لعفب فصوي هبقعتي يذلا مسالا نأ الإ ءةصاح مسالا ىلع هلوخدل ؛ةازاجلا يف "لك" لمعتسي ال نأ اذه ىلع

 .رح وهف هيرتشأ دبع لك :كلوقك طرشلا نعم يف لعفلا كلذ نوكيف «ةلاح

 .ةيلعفلا ةلمجلا ىلع لوحدلاب صتخيو «هيلع تقولا ةلالدل طرشلل لمعتسي دقو «لصألا يف تقولل "اذإ" :يناثلاو

 "ام اذإ" :ثلاثلاو .ةرورضلا يف الإ مزحلا لمعي الو كلذ نود ًاعراضم وأ ًاريثك ًايضام اهدعب لعفلا نوكيو

 «توملا ةقئاذ سفن لك :وحن ركنملا دارفأ قارغتسال عوضوم مسا وهو "لك" :عبارلاو ."ام ةدايزب اذإ"لك

 .نسح ديز لك :وحن فرعملا درفملا ءازجأ قارغتسالو «هيتآ مهلكو :وحن عومجملا فرعملاو
 زوجيو «هل ةلص هدعب ةلمجلاو ايردصم افرح "ام" نوكي نأ زوجي :ليق مث «لك ىلع "ام" ةدايزب "املك" :سماخلاو

 «ينوفرعت ةمامعلا عضأ ىم :وحن تقولا طرشل مسا "نيم" :سداسلاو .... تقو نيعمب اركنم امسا نوكي نأ
 ا داو ناو نوايا و ياو نو ول :ظوشلا ظاقلا نهو "ان" ا "انا ب" :عباسلاو

 هلوقك البقتسم ناك نإو يضاملل هلعحت "ول" و ايضام ناك نإو لابقتسالل لعفلا لعحمت "نإ" نأ "ول"و "نإ" نيب قرفلاو

 فسوي يبأ نع يور اذهلو "نإ" ك لبقتسملا يف لمعتست "ول" نإ :ءارفلا لاقو «(۷:تارجحلا) ركع ولا :ىلاعت

 طرشلا نع رأت اذإ باوجلا مث «"رادلا تلخد نإ" :هلوق ةلزنمع هنإ "رادلا تلخد ول قلاط تنأ" :لاق نميف دمحمو

 104/١[ :قئاقحلا زمر] .ءافلا هيف لحدت الف مدقت نإو ...نيعم الو أظفل ال طرشلا هيف رثؤي مل نإ ءافلاب نوكي

 ظافلأ تيم امئإو ءامتامالعو اهتارامأ يأ (1.:دمحم) ِهئاَهْطاَرْسَأ َءاَج دقن :ىلاعت هللا لاق ةمالعلا نعم طرشلاو

 (صلختسم) .ثنح ىلع تامالع ظافلألا نوكيف ثنحلا امي عقي لاعفأ اهيلي امم ظافلألا هذه نأل ؛طرشلا



 قيلعتلا ظافلأ ۳۸ قالطلا باتك
2 5 

 الإ نيميلا تهتنا طرشلا دحو نإ اهيفف ءام نمو نمو املكو لكو ام اذإو اذإو
 ةروكذملا طرشلا ظافلأ

 املك :لاق ولف ءءامسألا مومع لك ءاضتقاك لاعفألا مومع هئاضتقال "املك" يف

 IEEE .رخآ جوز دعب ولو ةّرم لكب ثنحي قلاط يهف ةأرما تحّوزت

 ةملك هيف تديز اذإ هلصأ «"ام اذإ" ثلاثلا :ام اذإو (ع) .طرشلل لمعتسا «لصألا يف تقولل وهو «"اذإ" يناثلا :اذإو

 "املك" سماخلا :امّلكو (ع) .ةركنلا دارفأ قارغتسال عوضوم مسا وه "لك" عبارلا :لكو (ع) .ديكوتلل ام
 "ام ىم" عباسلا «تقولا يف ماع طرشل مسا وهو "يم" سداسلا (ع) .ديكوتلل "ام" هيلع تديز "لك" هلصأ

 لعفلا دوجوبف «ةغل راركتلاو مومعلل ةيضتقم ريغ اهنأل :نيميلا (ع) .ديكوتلل "ام" ةملك هيلع تديز "م" هلصأ
 (ع) .طرشلاب الإ نيميلل ءاقب الو طرشلا متي ةرم

 :تلق نإف [(ع) .ةيامن ىلإ ال هيلع فولحملا دجو املك ثنحي لب نيميلا يهتني الف] :لاعفألا مومع هئاضتقال

 تنابف تارم ثالث تلخدف «"قلاط تنأف رادلا تلخد املك" :اه لاق ول هنأ لاحلاو ىوعدلا هذه حصت فيك

 دوحوملا لعفلا نكلو «ةحيحص ىوعدلا :تلق ؟ءيش عقي ال رادلا تلخدف رخآ جوز دعب هيلإ تداع مث «ثالثب

 لحأل يهانتيف ةيهانتم يهو «كلملا كلذ تاقلط لوألا يف هيلع فولحملا نأل ؛لوألا لعفلا ريغ هيلإ اهدوع دعب

 رركتي "قلاط يهف ةأرما تحورزت املك" :لاق نأب كلملا ببس ىلإ هفاضأ ول نح هيضتقي ال ظفللا نأل ال «كلذ

 اف ل كلو كلا نم فدع ان سنو اهدا نأ اف
 نأ الإ "ءامسألا مومع لك ءاضتقاك" :هلوقب رخآلاب امهدحأ هبش مومعلا يف كارتشا "لك"و "رك" كياناك الو

 اهحوزتأ ةأرما لك" :لاق ولف «يرورض "لك" يف ىلعفلا مومعو ءءامسألا يف "لك" مومعو لاعفألا يف املك مومع
 عقي ال كلذ دعب اهحوزت اذإف ءاهريغ قح يف تيقبو اهقح يف نيميلا تلحناو ثنح ةأرما جوزتف "قلاط يهف

 دعب ىرخأو ىرخأ جوزت اذإ اذكو ءاهقح يف نيميلا ءاقبل ثنح اهريغ جوزت اذإو ءمسالا دحج مدعل ؛ءيش

 [؟ 55/١ :قئاقحلا زمر] .يهانتي ال ام ىلإ ىرخأ

 ريغ وهو «كلملا نم ثدحتسي ام رابتعاب نيميلا اذه ةحص نأل ؛هتأرما جوزت املك قالطلا عقي يأ :ةرم لكب

 ةقلطم اموكل ؛رخآ جوز جوزت دعب جورتلا ناك ولو يأ ] :رخآ جوز دعب ولو (ع) .رم ام ىلع هانتم
 اذه ناك ولو «ةأرما جوزت املك قالطلا عقي قلاط يهف ةأرما تحوزت املك وهو هلبق ام لصتم [(ع) .ثالثلاب

 عقي ال هنأ :فسوي يبأ نعو «لاعفألا مومع يضتقي "املك" نأل ؛ثالثلا تاقلطلا دعب رخآ جوز جوزت دعب جوزتلا
 ةنيعم ةأرما ىلع نيميلا تناك ولو «"لك" ةملكك اهلعجف نيترم ةدحاو ةأرما يف ثنحي الو ءرخآ جوز دعب ءيش
 [؟١/0 :قئاقحلا زمر] .امئاد رركت ةنالف تحوزت املك وأ ءكتحوزت املك :لاق نأب



 قيلعتلا ماكحأ ۹ قالطلا باتك

 ال الإو ,تلخناو تقلط كلملا يف ف طرشلا دجو نإف «نيميلا | لطي ال كلملا لاوزو
 قالطلا عقي ال حاكنلا كلم يأ

 . اهنم الإ ملعي ال 0 «تنهرب اذإ الإ هل لوقلاف طرشلا رر واخ نإو «تڵحناو
 ا ا ءيش لك يأ ناجوزلا يأ

 نإ :هتأرمال لاق لحر :هتروص [(ط)امدع تضقناو نيتنث وأ ةدحاو اهقلط نأب نيميلا دعب] :خإ كلملا لاوزو

 دجوي مل هنأل ؛تقلط رادلا تلحد مث رادلا لوحد لبق اهجوزت مث «كلملا لاز يح اهفابأ مث «قلاط تنأف رادلا تلحد

 امأ «نيتقلط وأ ةقلطب هلاوز كلملا لاوزب دارملاو «نيميلا ىقبي اهيلع كلملا ءاقببف «هلحم ءاقبل قاب ءازحلاو ىقبيف طرشلا

 .رم امك ثالثلاب لطبي ال ذعنيحف «كلملا ببس ىلإ ةفاضم تناك اذإ الإ نيميلا لطبي هنإف تاقلط ثالثب لاز اذإ

 (ع) ."قلاط تنأف رادلا تلخد نإ" :هلوق يف رادلا لوخد وهو :طرشلا دجو (نييع «صلختسم)

 (ع) .نيميلا دعب اهايإ هتنابإ دعب ىرحأ ةرم هحوزت دعب حاكنلا كلم يأ :كلملا يف

 دحجو دق طرشلا نأل ؛نيميلا تلحناو قالطلا عقو كلما مايق لاح يف وأ كلملا يف طرشلا دحو نإ يأ :تّلحناو تقلط
 دجوي مل نإو يأ "تلحناو ال الإو" :هلوقو «طرشلا نودب ءاقب ال هنأل ؛نيميلا ىقبي الو ءازجلا لزنيف ءازجلا لباق لحم او

 .كلملا ريغ يف طرشلا دوحول «نيميلا تلحناو ءةيلحلا مدعل ؛قالطلا عقي مل كلملا ريغ يف دحوي لب كلملا يف طرشلا

 يش عقي ال رادلا تلحدف ءاقدع تضقناف اهنابأ مث «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :هتأرمال لاق لحر :هتروصو

 انديق امنإو «ةنونيبلا ةلاح يف لوحدلاب تلحنا دق نيميلا نأل ؛اضيأ ءيش عقي ال رادلا تلحدف اهحوزت ول مث
 اقلعم ناك اذإ الإ نئابلا قحلي ال نئابلا نأ رم امل قلعملا اهيلع عقو ةدعلا يف رادلا تلحد ول امال ؛ةدعلا ءاضقناب

 :هذه يهو ءاحاضيإ لكلا حضوت ةعماج ًةروص روصنلف ءروص عبرأ انههف

 .كلملا يف طرشلا دوحو ةروص يهو «تقلط تلحدف "قلاط تنأف رادلا تلخد نإ" ١-

 .كلملا ريغ يف طرشلا دوحو ةروص يهو ءيش عقي مل رادلا تلحد مث اهتدع تضقناو اهنابأ ا

 .اضيأ قلعملا عقو ةدعلا يف اهلحد مث اهنابأ ~۳

 (صلختسم) .لطبي ال نيميلا دعب كلملا لاوز ةروص يهو «تقلط رادلا تلحدف اهجورت مث اهددع تضقناو امنابأ - ٤

 نأب كلملا يف طرشلا دجوي مل نإو يأ :ال الإو (ع) .ءازجلاو طرشلا ءاهتناب تهتنا يعي نيميلا يأ :تّلحناو
 (ع) .طرشلا دوحوب نيميلا تهتنا يأ :تلحناو (ع) .امه جوزتلا لبق ةدعلا ءاضقناو ةنابإلا دعب رادلا تلخد

 (عيط) .اهتلحد يأ دجو :تلاقو رادلا تلحد ام يأ طرشلا دحوي مل :جوزلا لاق نأب :طرشلا دوجو

 يهو قالطلا عوقو ركني هنأل ؛هل ادهاش رهاظلا ناكف ءلصألاب كسمتم هنأل ؛هنيميب جوزلل يأ :هل لوقلاف

 (ع«صم) .ةجحلاب اهاوعد ترون اهنأل ؛اهوق لوقلا نإف اهاوعد ىلع ةنيبلا تماقأ اذإ يأ :تنهرب (ع) .هيعدت

 يف ةأرملا لوق لوقلاف ءاهتهج نم الإ ملعي ال طرشب هتأرما قالط لحرلا قلع نإو يأ :لإ اهنم الإ ملعي ال امو
 ٰييضغبت وأ ئيبحت تنك نإ" :لوقي وأ «كعم ةنالفو قلاط تنأف تضح نإ :لوقي نأ لثم كلذو ءاهسفن قح

 = عوقو امأ «ةنالف قلطت الو ءيه قلطت كضغبأ وأ كبحأ وأ تضح دق :ةأرملا تلاقف «"كعم ةنالفو قلاط تنأف
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Eتنأف ٰينيبحت تنك نإ وأ «ةنالفو قلاط  
 اهسفن قح يف يأ ةأرملل ي

 ,عقي هل مدلا ةيؤربو .طقف يه تقلط كبحأ وأ ف :تلاقف «'ةنالفو قلاط

 ةبطاحملا ةأرملا يأ

 000 ةضيح تضح نإ يو ,تأر نيح نم عقو ًاثالث ٌرمتسا نإف
 قلاط تنأف اه هلوق يف يأ قالطلا مدلا

 ركني جوزلاو «ثنحلا طرش دوجو يعدت يهو طرش هنأل ؛عقي ال نأ سايقلاو دناسحتساف اهيلع قالطلا =

 ملعي ال طرشلاو اهسفن قح يف ةنيمأ اأ :ناسحتسالا هجو «رادلا لوحدب اهقالط قلع ول امك ةجح الب قدصت الف

 جوزلا عوقو وهو «بحاولا ةماقإل ةنيعتم يه تناكف «مارحلا يف عقي ال يك ربخت نأ اهيلع بجيف ءاهتهج نم الإ
 درفلا ةداهشو «ةداهش اهتّرض ىلع اهلوق نألف ؛اترض ىلع قالطلا عوقو مدع امأو ءاهوق لوبق بجيف «مارحلا يف

 .اضيأ ةنالف قلطت اهقّدص اذإ امأ ءجوزلا اهذك اذإ هذهو ,ةمهّتم تناك اذإ اميسال ةلوبقم ريغ

 مايق هيف طرتشيف «يرورض هنأل ؛اهوق لبقي ال عطقنا اذإف «ربخلا تقو ًامئاق ضيحلا ناكاذإ اهوق لبقي امو
 دنع ةنايدو ءاضق تقلط ةبذاك يهو كبحأ :تلاقف قلاط تنأف كبلقب ييبحت تنك نإ :لاق ولو «طرشلا
 نع فلخ ناسللاو «بلقلا ةبحلا ف لصألا نأل ؛ةقداص تناك اذإ الإ ةنايد قلطت ال :دمحم لاقو «نيخيشلا
 نأ ملعاو .اقلطم فلخلا ىلإ لقنف ءاهبلق يف ام ىلع فوقولا نكمي ال هنأ :امهو «ةيفلخلا لطبي لصألاب دييقتلاو
 ءارييخت هنوكل ؛سلجملاب رصتقي ةبحماب قيلعتلا نأ :امهدحأ :نيئيش يف الإ ناقرتفي ال ضيحلاب قيلعتلاك ةبحملاب قيلعتلا
 يف ةبذاك تناك اذإ اأ :يناثلاو «تاقيلعتلا رئاسك مايقلاب لطبي الو «سلحبا ىلع رصتقي ال ضيحلاب قيلعتلاو

 (حتف «صلحختسم «ْييع) .ةنايد قلطت ال ضيحلاب قيلعتلا فو «ةبحماب قيلعتلا ين قلطت رابخإلا
 (ع) .خلإ تنك نإ :اهل لاق وأ يأ :تنك نإ وأ (ع.ط) .اهريغ قح يف ال اهسفن قح يف يأ :اهقح يف
 (ع) .ينيبحت تنك نإ :هلوق يهو ةيناثلا ةلأسملا ىلإ عحار :كّبحأ وأ

 تنأف تضح نإ :اه لاق اذإ ام يف قالطلا يأ :عقي ال (ع) . .اعيج نيتلأسملا باوج وهو ةنالف نود :طقف
 (ع) .كشلاب عقي الف ةضاحتسم نوكت نأ لمتحي هنأل ؛عقي ال مدلا تأرف «قلاط
 مدلا تأرف قلاط تنأف تضح نإ :اهل لاق اذإ يأ :تأر نيح نم عقو (عوط) .يلايللا عم مايأ ةثالث يأ : اثالث

 تمت اذإف «ةضاحتسا وه لب اضيح نوكي ال اود عطقنملا نأل ؛مايأ ةثالث رمتسي ىح مدلا ةيؤرب قالطلا عقي مم

 نم اضيح ناكف «محرلا نم هنأ دادتمالاب فرع هنأل ؛تضاح تقو نم يأ تأر نيح نم قالطلا عقو مايأ ةثالث

 مدلا امي رمتساو رخآ جوزب تحوزتو امد تأر امل امإف ءام لوعدم ريغ تناك اذإ اميف رهظت هتدئافو «ءادتبالا
 ارح دبعلا ناك اهلاحب ةلأسملاو ءرح يدبعف تضح نإ :لاق اذإ اميف رهظي اذكو ءاحيحص حاكنلا ناك مايأ ةثالث
 مايألا هذه يف هيلع ةيانحلاو دبعلا نم ةيانجلا يف رهظي اذكو «دبعلل ةدملا هذه باستكا ناكو مدلا تأر نيح نم

 (صلختسم «ئيع) .رارحألا ةيانجك ربتعت اهإف ةثالثلا
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 2" نيتنثف ىثنأ تدلو نإو «هدحاو قلاط تنأف 05 تدلو نإ" ف يو ,رهطت نيح عقي

 نيتنث قلاط تنأف يأ ةدحاو ةقلط يأ اركذادلو يأ ١ هتأرمال .هلوق يف يأ هلبق ال اهضيح نم قالطلا

 كلملاو «ةدعلا تعم و ءاهزمت نيتنثو ءاضق ةدحاو قلطت لوألا ردي ا

 او ركذلا

 همام هدم اه هم اهو و هاه ه هاف اواو واو هام و واهله هماه وه هاو هاف اه اه هو هاه مه هاو او ولاو «نيطرشلا رخآل طرتشي

 ةضيحلا نأل ؛اهضيح نم رهطت نح قلطت ال "قلاط تنأف ةضيح تضح نإ" :اه لاق اذإ يأ :رهطت نيح عقي

 نهلمح نعضي ىح ىلابحلا أطوت ال الأ" :تلع هلوقل ؛رهطلاب كلذو ءاهئاهتناب اهامكو ءاهنم لماكلا يه ءاتلاب

 عطقني مل نإو ةرشعلا يضع. وأ ةرشعلا ىلع عاطقنالاب ضيحلا نم ةراهطلاو «"ةضيحب نئربتسي يح ىلابحلا ريغ الو
 فصن تضح نإ :لاق ول كلذكو «ةرشعلا نود عطقنا اذإ لاستغالا ماقم موقي ام وأ ءلاستغالاو عاطقنالاب وأ

 (صلختسم «ئيع) e هنأل ؛"تضح نإ" :هلوق فالخب ءأزجتت ال اهأل ؛ةضيح

 (ع) .مكحلاو ءاضقلا ثيح نم ةدحاو ةقلط ةأرملا يأ :قّلطت (ع) .امهنم لوألا ملعي م يأ :لوألا ردي ملو
 اهدري ال ةمأ ةأرملا تناك وأ ةدحاو اهقلط ناك ول يح نيدلا يف طايتحالا ثيح نم نيتقيلطت قلطت يأ :اهزنت

 (ع) .رخآ جوز دعب الإ
 يناثلا عضوبو «ةدتعم نوكتف «هؤازج عقيو هب ثنحب الّوأ تدلو امهيأف نانيمب هنأل ؛لمحلا عضوب] :ةدعلا تضمو

 ؛ءيش هب عقي ملو ءطرشلا دوجول يناثلاب ىرخألا نيميلا تلحناو [(ع) .عضولاب يضقنت لماحلا ةدع نأل ؛ةدعلا يضقنت

 ؛جوزلا لوق لوقلاف افلتخا نإو «هيف لاكشإ الف امهنم لوألا ملع نإو «عقي ال ةدعلا ءاضقناب نراقملا قالطلا نأل

 ١58/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاهزنت ثالثو ٌءاضق ناتن عقي لوألا ىردي الو نيتيراجو امالغ تدلو نإو ءركنم هنأل

 E sS عقر ةيراجرو ننالع تداو وار «ةمرحلا ناظم نع دعابتلا هزنتلاب دارملاو

 تضقناف ةدحاو اهقلطف "اثالث قلاط تنأف اردت اديز تملك نإ" :اهل لاق :اًقروص :خإ طرتشي كلملاو

 ءاهنم ةدحاولا يأ ىلوألا ةدحاولا عم اال تقلط اورمع تملكف اهجوزت مث «ةنابم يهو اديز تملكف اهتدع

 الإ عقي ال قالطلا نأ ىرت الأ ءدحاو ءيشك نيطرشلا نأل ؛كلملا يف اضيأ لوألا دجوي يح عقي ال :رفز لاقو

 هيلع بترتيل قيلعتلا تقو طرتشي امنإ كلملا نأ :انلو «لوألا دنع اذكف يناثلا دوحو دنع طرتشي كلملاو ءامحب

 .ءاقبلا ةلاح يف هنع هئانغتسال ؛كلملا هيف طرتشي الف ءاقبلا ةلاح لوألا طرشلا دوجو لاحو «ءازجلا

 ريغ يف دحوي وأ ءاعامجإ ثالثلا نم يقب ام عقيف كلملا يف ناطرشلا دحوي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو

 دحجو وأ «ىليل يبأ نبا دنع الإ اعامجإ عقي الف كلملا ريغ يف يناثلاو كلملا يف لوألا دجوي وأ «ًاقافتا عقي الف كلملا

 (نيكسم «ييع) .رفزل ًافالخ اندنع قلطتف كلملا يف يناثلاو كلما ريغ يف لوألا
 يف امهرخآ نوكي نأ قالطلا عوقول طرشلاف «قلاط تنأف ًاورمعو ًاديز تملك نإ :اهل لاق نأب :نيطرشلا

 (عءط) .ال الإو عقو كلملا يف يناثلا دحو نإف كلما
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 رقعلا بحي مل ءطولاب ّقتعلا وأ ثالغلا قلع ولو .هقيلعت ثالثلا زيجنت لطبيو
 رهملا ي ١ هيلع قتعلا قلع وأ يأ ثالثلا تاقلطلا يأ

 STEREO EEO RSS انو a دوف ف ثبللاب

 يح جوزلا ىلإ عجري نأ ىلوألاو ءبتكلا رثكأ هيلإ ريشي ام ىلع ثالثلا قيلعت يأ :هقيلعت ثالثلا زيجنت لطبيو
 تلحد نإ" :هتأرمال لوقي نأ :هتروص «لصألا يه هلعافل ردصملا ةفاضإ نأ ىفخي الو «هنود امو ثالثلا قيلعت لمشي

 لاقو «ءيش عقي مل رادلا تلحدف رخآ جوز دعب اهجوزت ول نح قلعملا لطب ثالثلا رجب مث "ثالث قلاط تنأف رادلا

 نيميلا ىقبيف «ثالثلا زيجنت دعب عوقولا لامتحا يقب دقو «قالطلا قلطم قلعملا نإ :لوقي وه «قلع ام عقي :رفز
 تاقلط امأ ءءازج حلصي قالطل دقعت امنإ نيميلا نأل ؛كلملا اذه تاقلط ءازحلا :لوقن نحنو «طرشلا دنع ءازجلا لزنيو

 .ةرورض نيميلا لطبتف زيجنتلاب تتاف دقو كلملا اذه تاقلطب ءازحلا دييقت تبث اذإف ءازج حلصي الف ,دجويس كلم

 نإ رح تنأ" :هدبعل لاق اذ اه لكشي :ليق نإف «هلحم ءاقبل قاب ءازجلا نأل ؛ثالثلا نود امم اهنابأ اذإ ام فالخب

 ا هي دبعلا نأ عم نيميلا لطبت ال «هعاب مث "رادلا تلحد

 ىح لحما تاف نإو راهظلاب نيميلا ىقبت ثالثلا زج مث "يمأ و رادلا تلحد نإ" :لاق نأب اقلعم وأ

 كلت تفت مل عيبلابو قتعلل لحم قرلا ةفصب دبعلا نإ :انلق ؟ارهاظم راص رادلا تلخدو رحآ جوز دعب اهحورت ول
 هطرش نم حاكنلا مايق نأ الإ يلصألا لحلا ميرحت ال لعفلا ميرحت راهظلاو «نيميلا قبت مل قتعلاب تتاف ول ىح ةفصلا

 زيجنتب تاف دقو يلصألا لحلا ميرحت هنإف قالطلا فالخب «حاكنلا يف دوهشلاك طورشملا ءاقبل هؤاقب طرتشي الف

 ول يأ نيخيشلا دنع قيلعتلا لطبي ال قيلعتلا دعب نيتنث رحب ول هنأل ؛ثالثلاب ديق امنإو .هلحم تاوفب توفيف ثالثلا

 دجوو رخآ جوز دعب هيلإ تداعف اقدع تضقناو نيتقلط رحب مث «ةدحاو قلاط تنأف رادلا تلحخد نإ :اهل لاق

 .ثالثلا مدهي امك ثالثلا نود ام مدهي يناثلا جوزلا نأل ؛مرحت ال نيخيشلا دنعف ءطرشلا

 نأل ؛ةظيلغ ةمرح هدنع مرحتف «لوألا كلملا تاقلط نم يقب امك هدنع دوعتف مدهي ال يناثلا جوزلا نإ :دمحم لاقو

 هيلإ تداع مث «نيتنث اهقلط ول امأو ءاضيأ ةدحاولا تعقو طرشلا دحو املو «ةدحاو تيقبف هدنع امدمت مل نيتنثلا

 قلعملا عوقولف :نيخيشلا دنع امأ ءاقافتا اثالث تقلط هيلع قلعملا دجو مث «ثالثلا قلع ناك دقو «رخآ جوز دعب
 لاقو «مدهي ال يناثلا جوزلا نأل ؛قلعملا نم ةدحاو عوقولف :دمحم دنع امأو «عقاولا مده يناثلا جوزلا نأل ؛هلك

 (ع«ط) .نئابلا وأ ثالثلا تاقلطلا يأ :ثالثلا قلع (يع «حتف) .دمحم لوق لثم يعفاشلاو رفز

 (ع) .ةرح تنأف كتعماج نإ :هتمأل لاق وأ اال قلاط تنأف كتعماج نإ :لاق نأب عامجلاب يأ :ءطولاب

 كتعماج نإ :هتأرمال لاق اذإ يأ [(ع) .نيناتخلا ءاقتلا دعب هجرخي مل نأب لاحدإلا دعب ثكملاب يأ ] :ثبللاب

 هيلع بحي مل ةعاس ثكم ناناتخلا ىقتلا املف ءاهعماجف ةرح تنأف كتعماج نإ :هتمأل لاق وأ ثالث قلاط تنأف

 يف هيلع بحي رهملا نأ :فسوي يبأ نعو «ةمألا يف رقعلا اذكو «رهملا بجي ذئنيحف هلحدأ مث هحرحأ اذإ الإ رهملا

 = جرفلا يف جرفلا لاخدإ عامجلا نأ :امهلو ؛ةيرحلا دعبو ثالثلا دعب ماودلاب عامجلا دوجول ؛اضيأ ثكملا ةروص
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 يف اهياع حک ”قلاط يهف اهتحكن نإ" يف قلطت الو ءايناث جلوأ اذإ الإ ةّدع ف اهيلع كتف "قلاط ,هف كيلع اهتحكن نإ" ىف قلطت الو ءايناث ج وأ اذا الا
 7 ةنالف ي 1 ةديدجلا هتأرما يأ

 2 هللا ءاش نإ :هلوق لبق تتام نإو الصتم هللا ءاش نإ قلاط تنأ يف الو ,نئابلا
 هلبق اب لصتم ةأرملا يأ

 ؛جلوأ مث جرحأ اذإ ام فالخب «قتعلاو ثالثلا تاقلطلا دعب كلذ دحوي ملو لاخدإلل ماود الو كلذ دحوي ملو =

 اضف وه دويهقلاو ةىتلكلا لإ ارت داال ةي لالا نم ل انآ الإ ىلا و قالطلا دمي دخ و دق لااا تأل

 ريصي ال ايعجر ناك ول قالطلا مث ,ةهبشلا عم بحي هنأل ؛لثملا رهم وهو رقعلا بجو دحلا بحي ل اذإو «ةوهشلا
 (ييع «صلختسم) .ساسملا دوجول ىلوأ وهو فسوي يبأ دنع اعجارم ريصيو «دمحم دنع اعجارم ثكملاب

 (ط) .عامجإلاب هب ًاعجارم ريصيو ءامهيف رقعلا بحي هنإف هسفن كّرح نأب امكح ولو ايناث احاليإ لحدأ يأ :ايناث جوأ

 ةنالفب جوزتو انئاب اقالط هتأرما قلطف "قلاط يهف ةنالف كيلع تحوزت نإ" :هتأرمال لاق :هتروص :قلطت الو

 مسقلا يف اهمحازيو «شارفلا يف اهكراشي نم اهيلع لدي نأ وه اهيلع جوزتلا نأل ؛ةنالف قلطت ال اهتدع يف

 ٍ (حتف ءئيع) .ةديدجلا تقلط ”كيلع" لقي مل ولو «دجوي ملو
 يف يهو ةنالف جورت مث انئاب اهقلط نأب :نئابلا ةدع (عءط) .هتحت يلا ةيدقلل هلوق يف يأ :اهتحكن نإ يف

 يف اضيأ قلطت ال يأ :قلاط تنأ يف الو (ع«ط) .قلطت اهتعجر ديري وهو يعحرلا ةدع يف ناك ولو «ةدعلا

 (ع ط) .تقلط رذع الب تكس ولف هب ًاعومسم الصتم هللا ءاش نإ :هلوق نوک لاح يأ :ًالصتم .اهل هلوق
 "ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :اهل لاق ول يأ "هللا ءاش نإ قلاط تنأ يف الو" :هلوقب لصتم :لإ تتام نإو

 دقف هللا ءاش نإ :لاقو «نيمي ىلع فلح نم" :8ء هلوقل ؛ءيش عقي مل قلاط تنأ :هلوق دعب ةأرملا تتامف

 أشي مل ول هنأل ؛قالطلا عقي :كلام لاقو ءنسح ثيدح :لاقو "ثدحي مل" هظفلو «يذمرتلاو يئاسنلا هاور «"ىيئتسا

 ؛قيلعتلا يفاني ال اتومو «قيلطت ال قيلعت هناسل ىلع ىرح امو «هانيور ام هيلع ةجحلاو «هناسل ىلع هارحأ امل هللا

 تام اذإ ام فالخب «قالطلا هيلع عقي الو احيحص ءانثتسالا نوكيف نايفانتي الف ؛لطبم ًاضيأ توملاو «لطبم هنأل

 تنأ :هلوق وهو «همالك لوأب ءانثتسالا وهو رّيغملا لصتي مل هنأل ؛قالطلا عقي ثيح "هللا ءاش نإ" :هلوق لبق جورا

 نعو «سلجملا يف هزوح نم مهنمو «حصي ال الصفنم ناك اذإ هنأ ىلإ ةراشإ "الصتم" :هلوقب هديق اذهو «قلاط
 .ادبأ هزاوح هنعو «ةنس ىلإ هزاوج ان سابع نبا
 ؛كيلع ةفالخلا ظفحلا :هل لاقف «لصفنملا ءانثتسالا يف يدح تفلاح مل :ةفينح يبأل لاق روصنملا رفعح ابأ نأ يور

 نوحرتخيف نونثتسيو كدنع نم نوجرتخخيف «سانلا رئاسو برعلا هوجو ىلع دوهعلاو نامبألاب ةعيبلا دقع ذحأت كنإف
 مث هددرت يف لاطو لقث هناسلب ناك وأ ىشحجتي وأ سفنتي ام ردق تكس اذإ مث .يلع رتساف تنسحأ :لاقف «كيلع

 هدوحول ؛قالطلا عقي ال دصق ريغ نم هللا ءاش نإ هناسل ىلع ىرح ولو «هؤانثتسا حصي "هللا ءاش نإ" :لاق

 ءامهدنع مالكلل لاطبإو مادعإ هللا ةئيشعب قيلعتلا مث ءاعومسم نكي مل ام ءانثتسالا حصي ال :يئاودنهلا لاقو .ةقيقح
 - ....بئاغ ةئيشمم هقلع ول امك عقي الف «هيلع فقوي ال طرشلا نوكي نأ الإ طرشب قيلعت وه :فسوي يبأ دنعو



 قيلعتلا ماكحأ 4٤ قالطلا باتك

 .ثالث ًاثالث الإ يفو ةدحاو نيتنث الإ قو «ناتنن عقت "ةدحاو الإ ند قلاط قنا" قو
 ةدحاو عقت يأ ناتقلط يأ اه هلوق يف يأ

 ىلع ًالاطبإ وأ ًاقيلعت نوكي ةكئالملو طئاحلاكو نحلاك انل هتئيشم رهظت ال نم ةئيشم هقلع اذإ اذكو =
 "هللا ءاش نإ" :هلوقك عقي ال هاضرب وأ هتبحم. وأ هتدارإب وأ هللا ةئيشع. قلاط تنأ :لاق ولو ءروكذملا فالتحالا
 همكحمب : :لاق ولو «"نالف ءاش نإ" قلاط تنأ :لاق نأب سلحجملا ىلع رصتقيف «هنم اكيلمت ناك دبعلا ىلإ هفاضأ نإو
 ف رحب لاق نإو .دبعلا ىلإ وأ هللا ا هفاضأ ءاوس «لاحلا يف عقي هتردقب وأ هملعب وأ هنذإب وأ هئاضقب وأ هرمأب و أ

 يف عقي ال هللا ىلإ هفاضأ نإ "يف" فرحب ركذ نإو «دبعلا ىلإ وأ هللا ىلإ هفاضأ ءاوس ءاهلك هوجولا يف عقي ماللا
 .لاحلل هيف قالطلا عقي هنإف ملعلا يف الإ اهلك هوحولا

 «كيلمتلل تسيل ةتسو ءاضرلاو «ةبحلاو «ةداراإلاو ءةئيشم لا يهو «كيلمتلل لل اهنم ةعبرأ :ةرشع ظافلألا هذه نأ :لصاحلاف

 ءدبعلا ىلإ وأ هللا ىلإ فاضي نأ امإ :نيهجو ىلع لكلاو «ةردقلاو «ملعلاو «نذإلاو ءاضقلاو «مكحلاو ءرمألا يهو
 ةعيسبلا كلذكو ءاقلطم زيجنت ماللاب اهلكف ی وأ ماللاب وأ ءابلاب نوكي نأ امإ :ةثالث هوجو ىلع هجو لكو

 فيضأ نإ "يف" ب اهلكو ءدبعلا ىلإ فيضأ نإ كيلمتو «هللا ىلإ فيضأ نإ قيلعت ءابلاب لوألا ةعبرألاو «ءابلاب ةريخألا
 [؟ 55/١ :قئاقحلا زمر] .قيلعت يقابلاو كيلمت لوألا ةعبرألاف دبعلا ىلإ فيضأ نإو «لعلا الإ قيلعت هللا ل

 دعب يقابلاب ملكت ءانثتسالا نأ :بابلا اذه يف لصألاو [(ع) .اثالث قلاط تنأ :هلوق يف يأ ] :اثالث الإ يفو
 ضعبلا ءانثتسا حصف «ةعست الإ ةرشع :هلوق نيبو مهرد يلع نالفل :لئاقلا لوق نيب قرف ال ذإ ؛اندنع ءانثتسالا

 دنعو «هب املكتم ريصيل ءيش هدعب ىقبي ال عوحر لكلا ءانثتسا نأ ريغ ضعبلاب ملكتلا ىقبي هنأل ؛لكلا نم
 يه: :اندنعف «ةسمخ الإ aR a ا کک

E8 ءانثتسالا ا ‹«يلع تسيل امف «ةسمخح الإ  yT 

 ضعبلاو لكلا هيف ىوتساال «ةضراعملا قيرطب ناك ول هنألو «هتوب لعب مكحلا ضعب جر نأ هعسو يف سيل :انلق

 ملعف «بذكلا هبش وأ بذك امهدحأ نأ ىلإ يدؤي امهيف ضراعتلا نأل ؛ ؛رابخألا يف حص الو ًالقتسم ناكلو خسنلاك
 ا ی ا عيش نع ع ع فوكو هان ی و :ىلاعت هلوق نأ كلذب

 "يفن تابثإلا نمو تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا" :مهلوقو «هنع عحر مث «ةنس فلأ مهيف ثبل هنأب ربخأ ىلاعتو هناحبس
 751/١[ :قئاقحلا زمر] .رابتعالا اذهب جرخملاك راصف لوحدلا نم هعنمف «لحدل ءانثتسالا الول هنأل ؛حماست
 هنأل ؛مالكلا ردصب الصتم ءانثتسالا ناك اذإ اذهو «ءاتثتسالا دعب هب ملكتي ام ىقبي نأ ءانثتسالا ةحص طرش مث

 قبي مل ةثلاثلا فو «عقتف ةدحاو يقابلا ةيناثلا فو «ناعقيف ناتنث ءانثتسالا دعب يقابلا ىلوألا ةلأسملا يفف «هردصل ريغم
 الوصوم نوكي نأ هيف طرتشي ال ثيح فطعلا فالخب «ثالثلا عقيو ءانثتسالا لطبيف «هب ملكتي ام ءانثتسالا دعب

 (صلختسم) .ريغم ريغ هنوكل الصفنم حصيو
 a .رارقإلا دعب راكنإ هنإف «لطاب قرغتسملا ءانثتسالا نأل ؛ثالث عقي يأ :ثالث



 ضيرملا قالط باب د قالطلا باتك

 ضيرملا قالط باب
 هماكحأ ناين يف يأ

 .ال اهدعبو «تثرو ادع يف تامو .هضرم يف ًاثالث وأ انئاب وأ اًيعجر اهقلط
 ةدعلا ةأرملا ةدع يف يأ اهاضر ريغب

 نأ ةأرملا قح يفو تيبلا جراح هحلاصم ءاضق نع زجعي ثيحب نوكي نأ جوزلا قح يف هريسفت] :ضيرملا قالط باب
 نيب ةبسانملاو :ةحصلا وهو «لصألا مكح نع هنايب رخأ ضراوعلا نم ضرملا ناك امل [(ط) .ةلحادلا حلاصملا نع زجعت

 هجو نم عقاو ضيرملا قالط كلذكو «همدعو طرشلا دوجو ىلإ ارظن هجو نود هحو نم عاقيإ قيلعتلا نأ نيبابلا
 ا ا قع يف امك هجو نم عقاو ريغو «ماکحألا رئاس يف امك

 نوكي يذلا وه :ليقو «ناسنإ هميقي نأ الإ هسفن ةوقب موقي نأ ردقي ال يذلا وه :ليق «هريسفت يف اوفلتحاو

 مايقلا هنكمأ اذإ هنأ حيحصلاو «كالحلا هلاخ نم بلاغلا ناكو ةقشمو ةفلكب الإ هجئاوحب موقي الو شارف بحاص

 هنكمي ال ثيحب تناك اذإ ةأرملاو «توملا ضرم ًاضيرم نوكي ال تيبلا جراح اهل مايقلا هنكمي الو «تيبلا يف هجئاوحب

 (نيكسم «صلختسم) .ال الإو ةضيرم تناك ةلحادلا حلاصملا نع زجعت نأ ىلوألاو «حطسلا ىلع دوعصلل مايقلا

 (ط) .اهتلطب ولو ايعحر اقالط يأ :ايعجر (ط) .ةملسملا ةرحلا هتأرما ضيرملا قلط يأ :اهقلط

 هضرم يف هتأرما لحرلا قلط اذإ يأ [(ع) .تتام نإ اهثري اذمهو «مئاق يعحرلا يف حاكنلا نأل ؛نئابلل ديق] :هضرم يف

 «تتام اذإ وه اهثري اذهلو ةدعلا يف يهو تام اذإ اقلطم هنم ثرت يعحرلا فو «تثرو اهتدع يف تامو انئاب ًاقالط

 اهقلط نأب راف راص اذإ نكل ءوه اهئري ال امك هثرت نأ اهل يغبني الف لاز دقو حاكنلا وه ببسلا نأل ؛نئابلا فالخب

 اذإ ام فالخب «هدصق هيلع در نيدلا يدحتم نيرح اناك نأب هئرت نمم قالطلا تقو تناكو «هلامم اهقح قلعت ام دعب

 هلام اهقح قلعت مدعل ؛ثرت ال ثيح عناملا لاز مث «قالطلا تقو امهدحأ وأ نيكو لم اناك وأ ملسم وهو ةرفاك تناك

 (ع) .امهنيب ةيجوزلا ءاقبل هنم ةأرملا يأ :تثرو ۲٠٠/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاراف نوكي الف قالطلا تقو
 تام اذإ يأ [(ط) .لوحدلا لبق اهقلط اذإ ثرت ال اذكو ءال وأ تجوزت ءاوس اقلطم ثرت ال يأ ] :ال اهدعبو

 عيمجب حاكنلا لاوزل ؛اقلطم ةنابملل ثاريم ال :ديدحلا يف يعفاشلا لاقو «ثرت ال اتدع ءاضقنا دعب لحرلا

 ةأرما «غبصألا تنب رضامت يف هذ نامثع لوقل ؛اهدعبو تك ا :كلام لاقو «هماكحأ

 جوزتلا لبق ثرت :دمحأ دنعو «لصف ريغ نم «هدصق هيلع در هللا باتك نم رف نم :ه6 فوع نب نمحرلا دبع

 .ال هدعبو «رخآ جوزب
 ماد نم يف اوفلتخاو .ةدعلا يف تناك رضامتو «ةدعلا يف تماد ام رافلا ةأرما ثرو نأ حيرش ىلإ بتك هه رمع نأ :انلو

 :فسوي يبأ دنعو «ثرت ال :امهدنعف ءرهشأ ةتس نم لقأل هتوم دعب دلوب تءاج مث «تام مث نيتنس نم رثكأ ضرملا هب

 ثداح لمحلا نأل ؛هدنع ةدعلا هب يضقنت نيتنس نم رثكأل دلوب تءاح اذإ ةنابلا نأ :وهو «لصأ ىلع نيبم وهو «ثرت

 = ىلع لمحي امهدنعو «ةدعلا هب يضقنتف هعضو دعب محرلا ةءاربب انقيت نكل «هنم هبسن تبثي ال اذهو ءانز نم ةدعلا يف



 ضيرملا قالط باب 645 قالطلا باتك

 ينقلط فو .ثرت مل هضيوفتب اهسفن تراتخا وأ «هنم تعلتخا وأ ءاهرمأب امنابأ نإو
 جوزلا نم يأ ةارملا 1 ر ةأرملا

 ةحصلا يف اهيلع اقداصت وأ «هضرم يف اهرمأب اهابأ نإو .تثرو اثالث اهقلطف ةّيعجر
 ةنونيبلا ىلع يأ ناحجوزلا يأ هتأرما جوزلا نابأ يأ تاقلط ثالث يأ جوزلا ةيعحر ةقلط يأ

 ل TS هنم لقألا اهلف ال ىصوأ وأ نيدب ٌرقأف ةدعلا يضمو
 ةأرمللف يأ تامو ءيشب نيدب اه جوزلا يأ

 هيلع لمحي الف «دلولاب رارضإ انزلا ىلع هلمح يف نأل ؛لوألا نم اهتدع ءاضقنا دعب هتحوزت جوز نم لمحلا نأ =

 ۲٠۲/۱[ :قئاقحلا زمر] .ثرت الف هتوم لبق تضقنا دق اهقدع نأ نيعتف ءانزلا نم هنإ :اهوق لبقي الو

 فالخب اهقح طاقسإل تيضر اهنأل :ثرت مل (ع) .كسفن يراتحا :اهل لاق نأب اهيلإ جوزلا ضيوفتب يأ :هضيوفتب

 :لاطبالا لبقيب ذل هنأل يملا فدو «هتزاتإ ترول طلا تأل تر تح تاطأف اذل اًهشفت تاقلظ اذإ اه

 نم ةقرفلا نأل ؛ثرت مل قتعلاو غولبلا رايخو ةنعلاو بحلا ببسب هتقراف ولو .كلذ عيمج يف ثاريملا اه :كلام لاقو

 (حتف) ۲٠۲/١[ :قئاقحلا زمر] .ةراف اموكل جوزلا اهثرو ةضيرم يهو اهنم ءايشألا هذه تدحو ولو .اهلبق

 ءاهؤطو هل لحي اذهو «حاكنلا ليزي ال يعحرلا قالطلا نأل :تثرو (ع) .اهحوزل ةأرملا لوق يف يأ :ينقلط ينو

 .يعفاشلا فالح هيفو ةنئاب ةدحاو اهقلط ول اذكو ءاهقح نالطبب ةيضار هايإ اهاؤسب نكت ملف ثاريملا هب مرحت الو

 (نيكسم) .رم امك ثرت ال اهفابأف «ةنئاب يقلط تلاق ول نكل ١77/١[ :قئاقحلا زمر]

 (ع) .ةحصلا يف تناك ةنونيبلا يأ :ةحصلا يف (ط) .ثرت ال امابأ وأ انئاب يقلط :تلاق ولو :لإ اهابأ نإو

 دقو ٍيحص يف ناك نئابلا قالطلا نإ :هضرم يف اهل لاق نأب ةدعلا ءاضقنا ىلع اضيأ اقداصتو يأ :ةدعلا يضمو

 هتأرما ضيرملا نابأ اذإ يأ [(ط) .هب امل ىصوأ وأ رقأ امم يأ ] :هنم لقألا اهلف (ع ءط) .هتقدصف كتدع تضم

 رقأ امم لقألا اهلف ةيصوب امل ىصوأ وأ «نيدب امل رقأ مث ءاقدع يضمو ةحصلا يف اهنابأ هنأ ىلع اقداصت وأ ءاهرمأب

 ةلطاب ثراولل ةيصولا نأو «دودرم مهتملا جوزلا لوق نأ لصألا نأل ؛ةفينح يبأ دنع اهثرإ نمو اهل ىصوأ وأ هب

 ةقيقح ةحصلا يف اهقلط ناك دق نأ لمتحيو ءاهل هتيصوو هرارقإ حصيل كلذ ىلع اعضاوت امنإ نيجوزلا نأ لمتحيف

 ايفن لقألا ىلع ةدايزلا تبنت الو ‹لقألا تبثيف ةيصولا وأ رارقإلا هضرغ نأل ؛ضرملا يف اهفابأ وأ ءاقدع تضقناو

 .هتيصوو هرارقإ زوجي :الاقو «هدنع قداصتلا ةروص يف اذهو «ةمهتلل
 ثاريملا نأل ؛يصوأ وأ رقأ ام امل :هدنع نإف فزل فالح اعيمج مهلوق يف لقألا اهلف «قالطلا اهاؤس ةروص يف امأ

 ءاضقناو قالطلا ىلع اقداصت امل امهنأ :قداصتلا يف امو «ةيصولاو رارقإلا ةحص نم عناملا لازو ءاهلاؤسب لطيي ال

 ةروص فالخب «اهيلإ ةاكزلا عفد زوجيو ءاهل هتداهش لبقت هنأ ىرت الأ .ةمهتلا تمدعناف «هنع ةيبنجأ تراص ةدعلا

 :نيتلأسملا يف :ةفينح يبألو .اقرتفاف قداصتلا ةروص يف ةدع الو «ةمهتلا ببس يهو ةيقاب ةدعلا نأل ؛قالطلا اهاؤس

 ةثالثلا تلاقو ءامهيف ةمهق الف ةداهشلاو ةاكزلا قح يف ةداع ةعضاوملاو ءانركذ يذلا لامتحالل ةمئاق ةمهتلا نأ

 (ييع «صلختسم) .نيبحاصلا لوق لثم
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 يف تام نإ تثرو امابأاف مجر ا E مق وأ الجر زراب نمو .اهثرإ نمو
 ” جورلا ارل يأ

yTيبنجأ لعفب اهقالط قلع ولو 5 تام . 

 نئابلا هتأرما قالط يأ جوزلا يأ راف هنأل هجولا كلذ ىلع

 ىوقأ يأ :الجر (ع) .لقألا بجيف دودرم مهتملا لوقو «قداصتلا يف نامهتم امهنأل ؛ةفينح يبأ دنع :اهثرإ نمو

 ةنيفس بكار ناك وأ ءانزلا لجأل :مجر وأ (ع.ط) .ةكرعملا يف نيقيرفلا فافطصا دنع هلتاقيل هيلإ مدقت نأب هنم

 (ع) .لاوحألا هذه يف هتأرما نايف يأ :اهنابأف (ع) .همف يف يقبو عبسلا هسرتفا وأ «حول ىلع يقبو ترسكناف

 لامع. ةأرملا قح قلعتب تبني امنإ رارفلا مكح نكل «ةدعلا يف ثرت رافلا ةأرما نأ هيف لصألاو :لإ تام نإ تثرو

 موقي ال يذلا وهو «شارف بحاص نوكي نأب ابلاغ كالحلا هنم فاخي ضرع هلام يف اهقح قلعتي اغنإو ءجوزلا

 يكتشي وهو هيف هجئاوح يضقي يذلاو ءافلكت مايقلا ىلع ردقي ناك نإو ءاحصألا هداتعي امك تيبلا يف هجئاوحب

 الإو ابك عيت وهف ةر نوني انآ ريغ نم تار ثالث ىطختي ناك اذإ :ليقو راف نوكي ال

 ذإ ؛تيبلا يف امب مايقلا هنكمأ نإو ضيرم وهف تيبلا جراح هجئاوح ءاضق نع زجع نم نأ حيحصلاو «ضيرم

 .طئاغلاو لوبلل مايقلاك تيبلا يف امي مايقلا نع زجعي ضيرم لك سيل

 نب دمحم نعو «حيحص وهف الإو «ضيرم وهف هب ام دادزي مادام :ليق ءامهلاثمأو جولفملاو لولسملا يف اوفلتخاو

 وهف أدبأ دادزي ناك نإ :يناودنها لاقو .حيحص وهف الإو ضيرم وهف يوادتلاب هؤرب ىحري ال ناك نإ :ةملس

 ضيرملا ريغ يف كالملا هجوت يأ نعملا اذه تبثي دقو «حيحص وهف ىرخأ لقيو ةرم دادزي ناك نإو «ضيرم

 قالط نأ ةفينح يبأ نع ةياور يفو «محر وأ صاصق يف لتقيل ميدقتلا وأ «ةزرابملا يف امك هيف اهنابأ اذإ ًاراف نوكيف

 (صلختسم) 177/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا قالطك زرابملا

 فص يف وأ ءاروصحم جوزلا ناك ولو يأ [(ع) .هوحنو نصح يف اسوبحم جوزلا ناك ول يأ ] :اروصحم ولو

 نصحلا يف روصحم وأ لاتقلا فص يف يذلا نأل ؛ثرت ال ةلاحلا هذه ىلع لتق وأ «تام مث هتجوز نابأف لاتقلا

 ةنيفسلا بكار كلذكو «رارفلا مكح هب تبثي الف ةعنملا اذك و ءودعلا سأب عفدل نصحلا نأل ؛ةمالسلا هنم بلاغلا

 ىح لحرلاك كلذ عيمج يف ةأرملاو ءصاصق وأ دح يف لتقيل سوبحلاو هودع نم فيخملا يف وأ ةعبسملا يف لزانلاو

 اهل لصح ام دعب كلذ وحنو دادترالاو جوزلا نبا نم نيكمتلاو قتعلاو غولبلا رايخ نم قارفلا ببس ترشاب ول
 كلامل ًافالخ قالطلا اهءاج اذإ الإ ةراف نوكت ال لماحلاو «ةراف اغوكل :؛جوزلا اهثري هوحنو ضرملا نم انركذ ام

 (صلختسم) [؟١/7 :قئاقحلا زمر] .رهشأ ةتس اهل مت ام دعب

 الو ةأرملا هنم ثرت ال :ال (ع) .انئاب هتأرما قلطف فصلا يف ودعلل ايزاوم ناك وأ يأ :لاتقلا فص يف وأ

 لعف نإ قلاط تنأ :لاق نأب نيجوزلا ريغ ينجأ صخش يأ :يبنجأ (ع) .ةمالسلا هيف بلاغلا نأل ؛اراف نوكي

 (ع) .اذك نالف
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 طرشلا وأ هضرم يف امو هسفن لعفب وأ هضرم يف طرشلاو قيلعتلاو ‹«تقولا ِءيجع وأ
 طرشلاو قيلعتلا اهتالط نلعاوأ 1 ١

 ال اهريغ يو «تثرو طرشلا وأ ضرملا يف اجهو «هنم اه دب الو اهلعفب وأ طقف
 ةروك ذملا روصلا طرشلاو قيلعتلا اهقالط قلع وأ

 لاحلاو يأ :قيلعتلاو (ع) .قلاط تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ :لاق نأب هئيجم اهقالط قلع يأ :تقولا ءيجمب

 دبال امم ناك ءاوس :هسفن لعفب وأ (ع) .هضرم يف اناك رهشلا سأر ءيجم وأ نالف لعف وهو طرشلاو قيلعتلا نأ
 (ع) .راد لوحدو ديز مالكك هنم دب هل امم وأ «موصلاو ةالصلاك اعرش وأ «برشلاو لكألاك اعبط هنم هل

 كلذ نم اه ءانغ ال هنأ لاحلاو :اه دبالو (ع) .قيلعتلا نود هضرم يف طرشلا نوكي وأ يأ :طقف طرشلا وأ

 (ع) .ضرملا يف نانوكي طرشلاو قيلعتلا نأ لاحلاو يأ :ضرملا يف امو (ع) .رم امك اعرش امإو اعبط امإ لعفلا
 @ .راف هنأل ؛هوحجولا هذه يف ةأرملا يأ :تثرو (ع) .طقف هيف طرشلا نوكي وأ يأ :طرشلا وأ

 يف ةحصلا يف طرشلاو قيلعتلا ناك اذإ ام وهو [(ط) .ثرت ال ةروكذملا روصلا ريغ يف يأ ] :ال اهريغ يفو
 هقلع اذإ ناك ام فيك وأ تقولا ءيجم. وأ يبنحألا لعفب هقلع اذإ اميف ةحصلا يف قيلعتلا ناك وأ ءاهلك هوحولا

 قلعي نأ امإ :هجوأ ةعبرأ ىلع خلإ يبحأ لعفب اهقالط قلع ولو :فنصملا لوق نأ لصاحلاو .دب هنم اهل يذلا اهلعفب

 نوكي نأ امإ :نيهجو ىلع اهنم هجو لكو «ةأرملا لعفب وأ هسفن لعفب وأ يببحأ لعفب وأ نامزلا ءيجع. قالطلا
 وأ نامزلا ءيجم. هقلع اذإ ام نبعأ نالوألا ناهحولا امأ ؛ضرملا يف اناك وأ ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا

 ثرتف هسفن لعفب هقلع اذإ ام وهو :ثلاثلا هحولا امأو «ثرت مل ضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك نإف «يبحألا لعفب

 وأ دب هنم هل امم لعفلا ناك و «ضرملا يف وأ ةحصلا يف قيلعتلا ناك ءاوس «ضرملا يف طرشلا دحو اذإ ناك ام فيك

 دنع دوجولا نأل ؛ةلعلاب ًاهبش طرشلل نأل ؛هدحو طرشلاب وأ طرشلاو قيلعتلاب اهقح لاطبإ ادصاق راص هنأل ؛ال

 هجولا امأو .مونلا وأ رارطضالا لاح ريغلا لام فالتإك هريغ قح لطبي ال هرارطضاو «هحو نم ًايدعتم راصف
 وأ ءضرملا يف طرشلاو قيلعتلا ناك ءاوس ًاقلطم ثرت مل دب هنم اه ًالعف ناك نإف ءاهلعفب هقلع اذإ ام وهو «عبارلا
 ااو ا وو فأل د و طلا اسلا ق ذاك

 قيلعتلا نوكي نأ امإ :يهو «هحوأ ةعبرأ ىلع اهنم هجو لكو ءاهجو رشع ةتس ىلع ةلأسملا نأ اذه نم رهظو
 «سكعلاب وأ «ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا نوكي وأ «ةحصلا يف امهالك وأ «ضرملا يف امهالك طرشلاو

 نوكي نأ :يناثلاو ءثرتف ضرملا يف اناكو يبنحأ لعفب قيلعتلا نوكي نأ :لوألا :اهجو رشع ةتس عومجملا ريصيف
 ثرت الف ضرملا ف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناكو هب نوكي نأ :ثلاثلاو «ءثرت الف ةحصلا يف اناكو هب قيلعتلا

 اناكو ءتقولا ءيجمب قيلعتلا نوكي نأ :سماخلاو «ثرت الف سكعلاب اناكو «هب نوكي نأ :عبارلاو «رفزل افالخ
 يف قيلعتلا ناكو «هب نوكي نأ :عباسلاو «ثرت الف ةحصلا يف اناكو هب نوكي نأ :سداسلاو «ثرتف ضرملا يف

 قيلعتلا نوكي نأ :عساتلاو «ثرت الف سكعلاب ناكو هب نوكي نأ :نماثلاو ءثرت الف ضرملا يف طرشلاو ةحصلا

 = «هب نوكي نأ :رشع يداحلاو «ثرت الف ةحصلا يف اناكو هب نوكي نأ :رشاعلاو «ثرتف ضرملا يف اناكو هسفن لعفب
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 نإو .ثرت تامف تملسأف تّدتراف اهنابأ وأ ‹«تامف حصف هضرم يف اهنابأ ولو
 جوزلا يأ  دادترالا دعب 2 ةأرملا يأ رخآ ضر ””ضيرملا

 ثلاثلاو «ثرت الف سكعلاب اناكو هب نوكي نأ :رشع ىناثلاو ءثرتف ضرملا يف طرشلاو ةحصلا يف قيلعتلا ناكو -

 «ثرت الف ةحصلا يف اناكو «هب نوكي نأ :رشع عبارلاو ءثرتف ضرملا يف اناكو اهلعفب قيلعتلا نوكي نأ :رشع

 هب نوكي نأ :رشع سداسلاو «ثرتف ةحصلا يف قيلعتلاو ضرملا يف طرشلا ناكو هب نوكي نأ :رشع سماخلاو

 ةينامث ةمسقلا نوكت دب هنم اهل ام ىلإو هنم اه دب ال ام ىلإ اهلعف ماسقنا ىلإ انرظن نإو «ثرت الف سكعلاب اناكو

 اقلطم ثرت ال يناثلا يفو ءدمحم فالح طقف هيف طرشلا ناك وأ ضرملا يف اناك اذإ ثرت لوألا فو ءاهحو رشع

 (حتف «ئيع) .انركذ امك

 ,نيهجولا يف يأ [(ع) .اعيج نيهجولا يف ةأرملا يأ ] :ثرت مل (ع«ط) .ةدعلا يف يهو كلذ دعب جوزلا يأ :تامف

 هنأل ؛ثرت :رفز لاقو ءاندنع ثرت ال ةدعلا يف تام مث حص مث ضيرم وهو ًاثالث اهقلط اذإ اميف نعي لوألا يف امأ

 قحتلا هدعب ةحصلا تلصح امل ضرملا نأ :انلو «ةدعلا يف يهو تام دقو ضرملا يف عقوأ ثيح رارفلا دصق

 تدترا مث ثالث اهقلط اذإ ام وهو يناثلا يف امأو ءأراف جوزلا ريصي الف هلامب قلعتي مل ةأرملا قح نأ نيبتف ءةحصلاب

 ةدترملا ذإ ؛ثرإلا ةيلهأ تلطبأ امتدر نأل ؛ثرت ال ةدعلا يف يهو هضرم نم تام مث تملسأ مث - هللاب ذايعلاو -

 اهطوقس نأل ؛دوعت ثيح ةقفنلا فالخب «حاكنلا وهو ثرإلا ببس دحوي مل تملسأ ام دعبو ءادحأ كرت ذل

 (ئيع «صلختسم) .ةقفنلا دوعتف هسبح ىلإ تداع تملسأ اذإف «سابتحالا تاوفل

 مث ءهضرم يف انئاب وأ ًاثالث اهقلط اذإ يأ [(ع) .ثرت ةدعلا يف امابأ ام دعب عامجلا ن] :جوزلا نبا تعواط

 ال ةنابإلاب تلصح ةقرفلا نأل ؛تثرو ةدعلا يف يهو جوزلا تام مث ؛عامجلا يف جوزلا نبا ةأرملا تعواط

 مايق لاح تعواط اذإ ام فالخب ثرإلا ياني ال ةيمرحملا نأل ؛ثرإلا ةيلهأ نم اهجرخت مل ةعواطملاو «ةعواطملاب

 ‹ثرت الف ةيجوزلا يهو ثرإلا ببس نالطبب ةيضار نوكتف اهتهج نم يهو هتعواطمل هتبثي ذئنيح ةقرفلا نأل ؛حاكنلا

 (ييع «صلختسم) .ثرت ال تعواط مث ایعحر اهقلط ول اذكو
 يف هتأرما فذق اذإ يأ [(عءط) .ًاضيأ ثرت ضرملا يف نعالو حيحص وهو هتأرما فذق نأب جوزلا يأ ] :نعال وأ

 قرف الو .اراف ناكف «هنم دجو فذق ببسب ةقرفلا نأل ؛تثرو ةدعلا يف يهو تام مث ضرملا يف انعالتف ةحصلا

 ضرملا يف اهنعالو ةحصلا يف اهفذق اذإ :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع ةحصلا يف وأ ضرملا ف فذقلا نوكي نأ نيب

 بلطب اهقح ةلطبملا يه نوكيف دب هنم امل يذلا اهلعفب قيلعتلا ةلزنمي اذه نأل [؟١/55 :قئاقحلا زمر] .ثرت ال

 راعلا عفدل ةموصخلا نم ادب دحت ال امنأل ؛ناعللا بلطب اهأحلأ هنأ :امهلو ءاهبلطب تبثي امنإ ناعللا ذإ ؛فذقلا بجوم

 (صلحتسم) .اعيمج موق يف تثرو ضرملا يف فذقلا ناك نإو ءاهقح طاقسإب ةيضار كلذب رصت ملف اهسفن نع
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 .ال هضرم يف هب تنابو هتحص يف لآ نإو «تئرو اضيرم ىلآ وأ
 ةدعلا يضم. يأ ةأرملل احيحص هنوك لاح يأ ثالثلا لئاسملا باوح

 ءاضيأ ثرت ةدعلا يف يهو تام مث «تنابف ءضيرم وهو ةدملا تضمو ضرملا يف جوزلا يأ] :اضيرم ىلآ وأ

 يهو جوزلا تام مث «تنابف ءرهشأ ةعبرأ يهو .ةدملا تضمو ضيرم وهو هتأرما نم ىلآ اذإ يأ [(ع) .راف هنأل

 ءيحجم. قيلعتلاب اقحلم نوكيف «عاقولا نع ةيلاخلا هتدم يضع. قالطلا قيلعت ةلزنم.ءاليإلا نل ؟تثرو ةدعلا يف

 :ثكرو ضرما 5 ناك اذإ قيلعتلا نأ مدقت دقو «نئاب تنأف ره ةعبرأ ىضم اذإ :امل لاق هنأكف ؛تقولا

 «هضرم يف ةدملا يضم. تنابف ءضيرم وهو رهشأ ةعبرأ تضمف ةحصلا يف ءاليإلا ناك نإ يأ :ّلإ هب تنابو

 .ثرت ال ةحصلا يف ناك اذإ قيلعتلاو «تقولا ءيجمم قيلعتلا ةلزنمب ءاليإلا نأل ؛ثرت ال ةدعلا يف يهو تام مث

 ناك تناب نح ئفي مل اذإف «ءيفلاب هلاطبإ نم نكمتم هنأل ؛اراف نوكي نأ يغبني ةحصلا يف ءاليإلا يف :ليق نإف

 لكوملا ضرم يف ليكولا اهقلطف ةحصلا يف اليكو لكو اذإ امك «ثرتف هدصق هيلع دريف اهقح لاطبإل ادصاق

 ةرافكلا بوجو وهو - ررضب الإ ءيفلا نم نكمتي ال :انلق «لزعلا نم هنكمتل ًارشابم لعج هنأل ؛ثرت اهنإف

 ىح هلزع ىلع ردقي مل ول نح هلزع نم نكمتم هنأل ؛ليكولا ةلأسم فالخب اقلطم انكمتم نكي ملف - هيلع

 رهشأ ةعبرأ ىضم اذإ :اهل لاق هنأكف نامزلا يضم قالطلا قيلعت ةلزنم ءاليإلا نأل ؛ثرت ال يأ :ال هضرم يف

 (ع) .رفزل افالخ ةحصلا يف قيلعتلاب ثرإ الو «نئاب تنأف
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 وم شا

 اهماكحأ نايب ف يأ

 «ضرت اثالث قلطي ر مل نإ ةّدعلا ف حصتو .ةدعلا ىف مئاقلا كلملا ةمادتسا
 سر 0 ١ ا E رک
 .ةرهاصملا ةمرح بح وی امو «يأرما تعجارو كتعجارب

 ؛ًاعضو اذكف ًاعبط هنع ةرخأتم اهنأل ؛قالطلا دعب اهركذ [(ع) .عحري عحر نم ردصم ةغل يه] :ةعجرلا باب

 ءاهحتفو ءارلا رسكب ةعجرلاو «عوقولا دعب نوكي ادبأ عفرلاو «قالطلا وهو «ةمرحلا ببس عفرل تعرش اهنأل
 (حتف «نيكسم) .لاوزلا ببس رثأ درل ؛امب تيم امنإو ءاعوجر عحر نم مسا ؛حصفأ حتفلاو
 :هلوقو «ناك ام ىلع حاكنلا ءاقبإ يأ [(ع) .ناك ام ىلع هماود بلطو حاكنلا ءاقب يأ ] :خلإ ةمادتسا يه

 لاوز دعب ةعجر ال هنأل ؛مئاقلاب ديقو «هلاوز لبق حاكنلا ماود كرادت ئعملا ذإ ؛ةمادتسالاب قلعتم "ةدعلا يف"

 ةحابتسا :يعفاشلا دنعو «ةدعلا يضم لبق دوحوملا حاكنلا ةمادتسا :اندنع ةعجرلا نأ :لصاحلاو «ةنونيبلاب حاكنلا

 .قالطلاب لاز دقو ءطولا زاوج طرش حاكنلا كلم نأل ؛هدنع ءطولا مرحي يعحرلا قالطلا نأل ؛ءطولا

 مايق مزلتست ةقيقح هب ةيمستلاو جوزلا وه لعبلاو «(۲۲۸:ةرقبلا) ًنِهَدَرب قحا َنهلوعبوإف :ىلاعت هلوق انلو
 درلا نأل ؛لاز دق هكلم نأ ىلع ًنهّدَرب قحأ لف :ىلاعت هلوق يف ةلالد الو ءطولا لح بحوي اهمايقو ؛ةيجوزلا
 اذكف عيبملا عئابلا در :لاقي هكلم نع جرخي مل وهو خسف مث رايخلا طرشب عيبملا عاب اذإ امك ةمادتسالل لمعتسي

 نأ ىلع ةلالد ىوقأ نوكيف ءءاقبإلا وه كاسمإلاو «(٠٠٠:ةرقبلا) ؟ِفوُرْعَمِب نهوكسمأفإل :ىلاعت لاقو ءانه
 دعب نأل ؛ةدعلا مايق :يناثلاو «ةعجرلا ةيعورشم :لوألا :ءايشأ ةثالث ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذهو «ةمادتسا ةعجرلا

 (حتف «صلحختسم) .اهاضر ةيعرش مدع :ثلاثلاو اب نوكي ال ةدعلا

 نع ئبنت ةفص الو «يلام ضوعب نرتقي ملو :اڻالث قلطي ُ نإ (ع) .ةدعلا يف ةأرملا تماد ام يأ :ةدعلا يف

 (حتف «ييع) .ةدعلا يف يهو اه لحد دقو نئابلا اه عقي ةيانكب نكي ملو ةئيشم الو ةنونيبلا
 هاركإ عم حصت اذكو «همدعو ءاضرلا ةلاح لمشيف قلطم كاسمإلاب رمألا نأل ؛هلبق امه لصاو :ضرت مل ولو

 .ةظيلغ ةمرح هيلع مرحت اهأل ؛ةعجرلا اهيف روصتي ال ةرحلا يف ثالثلاك ةمألا يف ناتقيلطتو .أطحو بعلو لزهو
 ةرضاح تناك اذإ «كتعحار :جوزلا لوقب ةعحرلا حصت يأ حصت :هلوقب قلعتم :كتعجارب (حتف «ئيع)

 تنأ :هلوق تايانكلا نمو «حيرص اهلك هذهو «كتددر وأ «كتعحترا وأ «ةبيغلاو ةرضحلا يف «يأرما تعجارو

 (ع«ط) .لوقلاب هذهو «يتأرما تنأ وأ تنك امك يدنع

 ةمرح بحوي لعفب ةعجرلا حصت يأ [(ط) .خلإ امب ةهاركلا عم لعفلاب ةعحرلا حصتو يأ ] :ةرهاصملا ةمرح

 = اندنع زئاج لعفلاب ةعجارملاو ءاهيلع قفتم لوقلابو اهيف فلتخم لعفلاب ةعحارملاو .هيعاودو ءطولاك ةرهاصملا



 ةعجرلا باب to قالطلا باتك

 ال الإو .حصت هتقّدصف اهيف كتعحار :ةّدعلا دعب لاق ولو .اهيلع بودنم داهشإلاو
 ةأرملا يأ دعا اهئاضقنا دعب يأ

 E ANE الا يحتل CLEVES OLED وش ب :هل ةبيحب 5 ةف "كيعجار" ك
 وریا ةأرملا

 نوكي ال نأب هيلع ةردقلا دنع لوقلاب حصت ت امنإو «حصت ال :يعفاشلا دنعو «هوركم هنكل ةعحارملا دصقي مل نإ

 «هلصأ وه امك لحلل اتبثم نوكيف هدنع ءطولا مرحي يعحرلا قالطلا نأ ىلع ءانب اذهو ءناسللا لقتعمو ا

 فالخج حاكنلاب صتخي لعف وهو ةعحر هب نوكي ةمادتسالا ىلع لدي لعف لكف «ةمادتسا نوكيف «مرحي ال :اندنعو

 ءيش ىلإ رظنلاب نوكي الو ءانزلا يق ةداهشلا ءادأ لمحتو «ةلباقلاو بيبطلل لحي دق هنأل ؛ةوهش ريغب سمللاو رظنلا

 ةنسلا نأل ؛ايناث داهشإلاب اهعجاري نأ لضفألاف سمل وأ ةلبقب اهعحجار اذإو «ةعحر لحادلا جرفلا ىوس ادب نم

 (حتف) [؟١/57 :قئاقحلا زمر] .اهمالعإو داهشإلاو لوقلاب ةعجرلا

 نأل ؛لوقلاب ةعجرلا ىلع يأ [(ط «ع) .دحاجتلا نع ازارتحا ةعجرلا ىلع يأ ] :اهيلع بودنم داهشإلاو
 ملع ال هنأل ؛ةوهشب هنأ رظنلاو سمللاو ليبقتلا ىلع ةداهشلا لبقت ال :دمحم لاق «ققحتي ال ءطولا ىلع داهشإلا

 كنم ٍلْذَع ْيَوَذ اوُدِهْشَأَوط :ىلاعت هلوقل ؛داهشإلاب الإ ةعجرلا حصت ال :يعفاشلاو كلام لاقو ءامب دهاشلل

 قَحَأ نهكوعبو فو «(٠:قالطل) 4َنُهوُكِسْمَأَف :ىلاعت هلوقك ةقلطملا صوصنلا :انلو ءبوحولل وهو رمأ (٠:قالطل»
 «خسن يهو «ةدايز هطارتشاو «داهشإلاب ديق ريغ نم "اهعجاريلف كنبا رم" :#تلع هلوقك و «(۲۲۸:ةرقبلا) هد رب

 نشوف 3 :هلوقب ةقرافملاب افرق هنأ هيلع لدي بدنلا ىلع لومحم ةيآلا يف رمألاو .هلثمم الإ زوجي الف

 ارابتعا ةعجرلا يق داهشإلا نوطرتشي مهأ مهنم بجعلاو .ةعحرلا يف اذكف «هيف اطرش تسيل يهو «(۲:قالطلا)

 ,داهشإلا اهيف طرتشي ًاكلام نأ هنم بجعأو «يلولا الو رهملا ديدحت الو اهاضر نوطرتشي الو «حاكنلا ءادتباب
 (حتف) .لوقلاب ةعجرلا يف مهدنع صتخم داهشإلا اذهو «حاكنلا ءادتبا يف هطرتشي الو

 يف جوزلا ةأرملا قدصت مل نإو يأ :ال الإو (ع) .ىلوأ ةعحرلاف حاكنلا تبثي قداصتلاب نأل ؛ةعحرلا يأ :حصت

 قدصم الو امهتم ناكف لاحلا يف هءاشنإ كلمي ال امع ربخأ هنأل ؛ةعحرلا حصت ال ءةدعلا يف كتعحار تنك :هلوق

 (حتف) .امهل افالح ةفينح يبأ دنع اهيلع ني الف ناهرب هل نكي مل اذإ مث هل

 ةعجرلا حصت مل ءيقدع تضم :جوزلا لوقب الصتم روفلا ىلع تلاقف «كتعحار :ا لاق ول يأ :كتعجار

 ةعجرلا قبس دقو اهؤاضقنا يه ربخت نأ ىلإ ارهاظ ةيقاب يه ذإ ؛ةدعلا تفداص ةعحرلا نأل ؛حصت :الاقو «هدنع

 تربح اذإف ءاضقنالا نع رابخإلا يف ةنيمأ اهأل ؛ءاضقنالا ةلاح تفداص اأ :ةفينح يبألو «حصتف اهرابخإ

 ىلع قباس ءاضقنالا نأ ةرورضلاب ملعف ءءاضقنالا دعب الإ ربخلا اهنكمب ال ذإ ؛ءاضقنالا قبس ىلع لد هلوقل انراقم

 انهه نيميلا اهيلعو ءاضقنالاب تربحأ مث تتكس اذإ ام فالخب هب ربخملا قبس يضتقي ربخلا ةحص نأل ؛امهمالك

 (صلختسم) .ةعجرلا تحص تلكن نإف عامجإلاب



 ةعجرلا باب tof قالطلا باتك

 اهديس هقدصو ءاهيف كتعحار :ةّدعلا دعب ةمألا جوز لاق نإو .يذع تضم
 ةمألا لوم جوزلا E ةدعلا ا

 ضيحلا نم ترهط نإ عطقنتو اه ”لوقلاف اركنأو ندع تضم :تلاق وأ «هتبذكو
 ةقلطملا يأ ةعجرلا يأ نيتلأسملا يف ةمألل يأ ىلوملاو جوزلا يأ ةمألا جوزلا ةمألا يأ

 نط كلو یا حن د ال لار ءلستغت مل نإو مايأ ةرشعل ريخألا
 ندأ اهيلع ةعجرلا عطقنت ال يأ 2,

EEE SORORITIES ESRD EES تمميت وا 

 «نيتروصلا يف يأ :اه لوقلاف (ط) .هلوقب انراقم روفلا ىلع تلاق اذإ ًاقافتا ةعجرلا حصت ال هنإف ندع تضم
 هتبذكو ةمألا ديس هقدصو «ةدعلا يف اهتعحار تنك دق :اقدع ءاضقنا دعب ةمألا جوز لاق اذإ يعي ىلوألا امأ

 ءاهيلع تبي اميف اذكف ءاهلوق اهيف لوقلاو «ةدعلا مايق ىلع نتبت ةعحرلا نأل ؛مامإلا دنع اهوق لوقلاف ةمألا

 تضقنا :ةمألا تلاق اذإ اميف يأ ةيناثلا امأو .هقح صلاح وهو «هكلم عضبلا نأل ؛ىلوملا لوق لوقلا :امهدنعو

 اهوق لبقيف «هيف ةنيمأ يهو اهلاحب فرعأ هنأل ؛ةيقافتا ةلأسملا هذهو ءالوق لوقلاف «ديسلاو جوزلا اهركنأو «يتدع

 (صلختسم) ١57/١[ :قئاقحلا زمر] .جوزلاو ىلوملا نود
 ءاوس اهمامت لحأل يأ "ترهط"ل ةلع] :مايأ ةرشعل (ط) .ةمألل ةيناثلاو ةرحلل ةثلاثلا يه :ريخألا ضيحلا

 ضيحلا نأل ؛لستغت مل نإو ةعحرلا تعطقنا مايأ ةرشعل ريخألا ضيحلا مد عطقنا اذإ يأ [(رمن) .ال وأ مدلا عطقنا

 لس رفز لاقو «ةعحرلا تعطقناو ةدعلا تضقناف ضيحلا نم تحرح عاطقنالا درجمبف ةرشعلا ىلع هل ديزم ال

 نم تحجرخ امل اأ :انلو «ةثالثلا تلاق هبو ءاهنم لقأل مدلا عطقنا اذإ ام ارابتعا لستغت مل ام ةعحرلا عطقنت ال

 (صلختسم) [؟١/1 :قئاقحلا زمر] .ةدعلا تضقنا دقف «ةغلاثلا ةضيحلا

 نم لقأل ريحألا ضيحلا مد عطقناو يأ [(ط) .مايأ ةرشع نم لقأل ضيحلا اذه نم ترهط نإو يأ ] :ال لقألو

 دكأتي نأ دبالف دلا دوع لمتحي هنأل ؛ةالص تقو اهيلع يضمبي وأ لستغت ىح ةعجرلا عطقني مل مايأ ةرشع

 بلاطت األ ؛ةالص تقو يضع. كلذو «تارهاطلا ماكحأ نم مكح موزلب وأ لاستغالا ةقيقحب عاطقنالا

 نود امم عاطقنالا درجمم اهتعحر عطقنت ةيباتكلاو «ةملسم تناك اذإ اذهو «تارهاطلاب تقحتلاف ءءاضقلاب

 (حتف «صلختسم) .كلذك ةهوتعملاو ةنونحبلا نوكت نأ يغبنيو «ةالصلاو لسغلل امباطخ مدعل ؛ةرشعلا

 وأ ةبوتكم تناك ءاوس اقلطم [(ط) .ةرشع نودل ترهط ام دعب ءاملا ىلع ردقت مل نأ | :يلصتو تمميت وأ

 نم غرفت مل ام امهدنع عطقنت ال ةعجرلا نأ حيحصلاو «نيخيشلا دنع عورشلا سفنب عطقني :ليق مث ءاعوطت

 نأل ؛سايقلا وهو قبي مل :كل دمحم دنعو ءامهوق وهو اناسحتسا ةعجرلا قح يقب لصت ملو تمميت نإو «ةالصلا
 قرف الو «ماكحألا نم هريغو دجسملا لوخد زاوحو ةالصلا زاوح ليلدب لاستغالا ةلزنم لزني ءاملا مدع لاح مميتلا

 - «ةراهطلا هل طرتشي امهنم دحاو لك ذإ ؛اهئادأ ىلع مادقإلا زاوجب مكحلا نيبو تيدأ ةالص زاوجب مكحلا نيب



 ةعجرلا باب 44 قالطلا باتك

 ١ 1 *© يوم 5 5 .ّ 3 ولا

TET اهعماجأ مل :لاقو اه الخ نإو ,عجار اهأطأ مل 0 TT 
 عجاري نأ هل نيعي اهعماحأ مل يأ

 هيف ذحؤي ةعجرلا عاطقنا نأل ؛ىلوأ لب «مكحلا اذه قح يف اذكف «ماكحألا قح يف لاستغالاك ناك اذإف =

 عفري ال هنأل ؛ةقيقح ًائيولت افوكل ؛ةيرورض ةراهط مميتلا نأ :امههلو «ةثالثلاو هس رفز لاق هبو «طايتحالاب
 ءاذأ لإ ةا ةرووط افكت ةراهظ لمح اكو يا تدا اد ناك مالا كسور ول قم نيف تدك
 (حتف «ئيع) .اهردقب ردقتي ةرورض تباثلاو «تابجاولا اهيلع فعاضتت ال يك ؛ةالصلا

 (صم) .ةثلاثلا ةضيحلا نم ةدتعملا يأ :تلستغا (ع) .حصألا يف ةمات ةالص ًالفن وأ اضرف مميتلاب :يلصتو
 ءاملا هبصي مل قديم ايف تيسر ا أ [(ع) .فافجلا هيلإ ع راستي ليلق هنأل ؛ةعحرلا يأ ] :عطقنت

 ديدشلا رحلا يف اميسال ديعب ريغ ءاملاب هتباصأ دعب هيلإ فافحلا ع راست نأل ؛ةعجرلا تعطقنا وضع نم لقأ ناك نإ

 نإو «ةالص تقو اهيلع يضمب وأ «جورفلا رمأ يف ًاطايتحا هلسغت يح اهنابرق لحي ال اذكو «جورتلا اهل لحي ال نكل
 نأ لماكلا وضعلا يق سايقلاو ءاناسحتسا اذهو فافحلا هيلإ عراستي ال ريثك هنأل ؛عطقنت ال اهقوف امف اوضع ناك

 نأل ؛ًاضيأ وضعلا نود ام يف ىقبت ةعجرلا نأ رخآ سايق هيفو «لكلا مكح هلو «ءرثكألا تلسغ األ ؛ةعجرلا عطقنت
 کا اغ نبق اک اه ىلع تیک ر اريج ولادك الاوز اذكر ذل فرقنا كح
 (حتف «صلختسم) .هتلقل فافجلا هيلإ ع راستي وضعلا نود ام نأ «هنود امو وضعلا نيب قرفلا

 حيحصلا ىلع دحاو وضع امهنأل ؛لقألاك قاشنتسالاو ةضمضملا نم دحاو لكو «عطقنت ال يأ :ال اوضع ولو
 هتأرما :تدلو وأ (ع) .خإ تاذ يهو هتأرما لحرلا يأ :قلط ولو (عءط) .فسوي يبأل افالح هب دمحم دنع
 (ع) .جورتلا موي نم ادعاصف رهشأ ةتسل تدلو نأب هنم نوكي نأ روصتي ةدم يف ةمصع يف قالطلا لبق
 :لاقو ءلماح يهو هتأرما قلط نم نعي ىلوألا ةلأسملا يف لبحلا نأل ؛نيتلأسملا يف اهعجاري نأ هل يأ :عجار

 دلولا" :3#ع هلوقل ؛هنم لعح ادعاصف رهشأ ةتسل تدلو نأب هنم نوكي نأ روصتي ةدم يف رهظ م اهعماجأ مل

 تبثي ثيح قالطلا لبق تدلوو هتأرما قلط نم يأ ةيناثلا ةلأسملا يف اذكو ءءطولا ليلد كلذ ناكف "شارفلل

 هب تبثي اذهو «عرشلا بيذكتب همعز لطبو «ةعحرلا بقعي دكأتملا كلملا يف قالطلاو كلما دكأتيف هنم هبسن

 :تلق نإف .ةعحرلا ليحتستف «ةدعلا هب يضقنت هدعب تدلو ول األ ؛"قالطلا لبق" :انلوقب انديق امإو .ناصحإلا
 تلق «ىلوأ ناكف ةلالدلا قوف حيرصلاو «عامجلا ةلالد بسنلا توبثو عامجلا مدع يف حيرص "اهأطأ مل" :هلوق

 ةتس نم لقأل ةدالولا تناك اذإو ؛عراشلا نود هنع بذكلا لامتحال دبعلا حيرص نم ىوقأ عراشلا نم ةلالدلا

TAرا  

 (ع طر .ًارتس يحرأ وأ ًاباب قلغأو ةحيحص ةولح هتأرماب يأ :امي الخ



 ةعجرلا باب 4oo قالطلا باتك

 .ةعجرلا كلت تحص نيماع نم لقأل اهدعب تدلو مث اهعجار نإف ءال اهقلط مت
 ةعجرلا دعب يأ رةأرملا يأ

 املك .ةعجر يهف رخآ نطب نم تدلو مث ادلو تدلوف ٌقلاط تنأف تدلو نإو
 ةيناثلا ةدالولا يأ رخآ ادلو

 ل ا نوطب يف ةثالث تدلوف ٌقلاط تنأف تدلو
 دالوأ ثالث يأ ادلو يأ ةفلتخم

 قح يف قدصيف ركنأ دقو ءطولاب دكأتملا كلملا يف تبثت اهنأل ؛ةعجرلا هل سيلو عحاري ال يأ ]:ال اهقلط مث

 دكأتي امنإ كلملا نأل ؛اهيلع هل ةعجر الف ءاهقلط مث "اهعماجأ مل" :لاق مث هتأرماب الخ نإو يأ [(ع) .هسفن

 ؛اعرش ابذكم سيلو هسفن ىلع ةرصاق ةجح رارقإلاو «رارقإ هنأل ؛رهملا قح يف قدصيف «همدعب رقأ دقو ءطولاب

 نكي ملف ءطولا لامتحال اطايتحا بحت ةدعلاو «عناوملا عفرو ةيلختلا وهو «لدبلا ميلست ىلع نتبي رهملا دكأت نأل

 (حتف «صلختسم) .لوحدلاب ءاضق رهملا دكأتو «ةدعلا بوجوب ءاضقلا

 (ع) .قالطلا تقو نم نيتنس يأ :نيماع (ط) .اهعجار مث اهعماحأ مل :لاقو امي الخ ام دعب اهقلط نإ يأ :اهعجار

 لزنف قالطلا ىلع اقباس ناك قولعلا نأ رهظو «هنم دلولا بسن تبث تبحو امل ةدعلا نأل] :ةعجرلا كلت تحص

 مكح نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف ةعجرلا هل نكت مل هنأ عم اهعجار نإف يأ [(ع) .اعرش ابذكم هب نوكيف ايطاو

 لعجف «ةدملا هذه يف نطبلا يق ىقبت دلولاو اقدع ءاضقناب رقت مل اهنأل ؛هنم بسنلا تبثي هنأل ؛ةعجرلا كلت ةحصب

 قالطلا دعب ءطولا نوكيف قالطلا سفنب كلملا لازل قالطلا لبق اهأطي مل ول هنأل ؛هدعب ال قالطلا لبق ًايطاو
 :هلوق يف ًاعرش ًابذكم راصف «هدعب ةعجرلا حصت قالطلا لبق ايطاو لعج اذإف «هنع ملسملا لعف ةنايص بجيف ءامارح

 نم نوهأ بذكلا نكل معن :انلق .هنع ملسملا ةنايص بحي ال ملف مارح ًاضيأ بذكلا نإ :ليق نإف ."اهعماجأ مل"

 (صلختسم) .ةلاحم ال امفوهأ راتخي نيتيلبب يلتبا نمو ءانزلا

 ىلوألا ةدالولا تقو نم رهشأ ةتس دعب يعي :رخآ نطب (ط) .خلإ تدلو نإ :هتأرمال لاق ولو يأ :تدلو نإو

 (ط) ۲٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .ةدعلا ءاضقناب رقت مل ام

 دعب يأ ىرخأ نطب نم تدلو مث «تقلط دلو تدلوف «قلاط تنأف تدلو نإ :هتأرمال لاق نم يأ :ةعجر يهف

 ءاهيلع ةدعلا تبحوو طرشلا دوجول ىلوألا ةدالولاب قالطلا اهيلع عقو هنأل ؛ةعحر ةيناثلا ةدالولاف رهشأ ةتس

 ثداحلا ءطولاب ةعجارم نوكيف «هنم هنأ ىلع لمحيف لمحلا ةدم لقأ دوجول ثداح قولع نم يناثلا دلولا نوكيف

 هنإف ءرهشأ ةتس نم لقأ نيدلولا نيب ناك اذإ ام فالخب ءاّقدع ءاضقناب رقت ل ام نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو

 لماح يهو «لوألا دلولاب اهيلع عقو قالطلا نأل ؛لوألا دلولا دعب ثداحب سيل يناثلا نأل ؛ةعحارم نوكي ال

 (صلختسم) [؟١/578 :قئاقحلا زمر] .ةدعلا هعضوب يضقنتف «يناثلاب

 (ط) .رثكأف رهشأ ةتس نيتدالو لك نيب نوكي نأب ةفلتخم :نوطب يف



 ةعجرلا باب 4٥٦ قالطلا باتك

 لحدي ال نأ بدنو ,نيرتت ةيعجرلا ةقلطملاو .ةعجر ثلاغلاو يباثلا دلولاف
 جوزلل بحتسا يأ يناثلا قالطلا يف يأ لوألا قالطلا يف

 ا E ل ل ءاهعجاري ىتح ام رفاسي الو ءافذؤي ىتح اهيلع
 ةيعجرلا ةقلطملا جوزلا يأ ةيعجرلا ةقلطملا

 امدع تراصف طرشلا دوحول قالطلا عقو لوألا ةدالوب نأل ؛ةقباسلا ةعحرلا امه رهظي يأ :خلإ يباثلا دلولاف

 رقت مل ام نيتنس نم رثكأل ولو رهشأ ةتس دعب هب تءاح نأب رخآ نطب نم رخآ دلوب تءاح اذإ مث «رارقإلاب

 نوكتو طرشلا دوجوب هتدالوب ىرخأ ةقلط عقتو «ةعحرلا هب تبثتف ثداح قولع نم هنأ ملع ءاقدع ءاضقناب

 مرحتف ثلاثلا ةدالوب ةثلاث ةقلط عقتو ةيناثلا عوقو دعب اهعحار ناك هنأ نيبت ثلاثلاب تءاج اذإ مث «ءارقألاب اهتدع

 مدعل ؛ةعجارملا هب تبثت ال رخآ نطب يف دلوب كلذ دعب تءاح ولو «ءارقألاب اًهدع نوكتو «ةظلغم ةمرح هيلع

 اغ مارح اهاظو نأل ديميت تب و اكس وأ ةقيفح ارون
 اهأل ؛رهشأ ةتس نم لقأ نيتدالولا نيب ناك اذإ ام وهو ءدحاو نطب يف اوناك اذإ امع زارتحا "نوطب يف" :هلوقو

 اذإو «لمحلا عضوب اقدع نوكتف «ثلاثلاو يناثلاب لماح يهو طرشلا دوجول ؛ةقلط اهيلع عقت لوألا عضوب

 ثلاثلا تعضو اذإ مث «ثلاثلاب لماح اهنأل ؛اهاح ىلع ةيقاب امتدعو «ىرحأ ةقلط اهيلع عقت يناثلا تعضو

 ول اذهو «ةدعلا ءاضقنال انراقم عقي ال قالطلا نأل ؛طرشلا دحو نإو ءيش اهيلع عقي لو هتدالوب اقدع تضقنا

 [؟١/578١ :قئاقحلا زمر] .يناثلاب ةدعلا ءاضقنال اضيأ ةيناثلا عقت مل ثلاثلا دلت مل

 (ط) .ةعحرلا ىلإ ليبس الو ءارقألاب ةدعلا تبحوو ثلاثلا دلولا ةدالوب ثلاثلا قالطلا عقيو :ةعجر ثلاثلاو

 يف نئابلا يف كلذ مرحيو اچ جوزلا ناكو ةوحرم ةعجارملا تناك اذإ حاكنلا مايقل ؛ةدعلا يف يأ | :نيزتت

 ةعجرلاو ءامهنيب مئاق حاكنلا ذإ ؛جوزلل لالح امال ؛ةدعلا يق اهيدح لقصتو اههحو ولحج يأ [(ط) .ةافولا ةدع

 هنأ ملعت تناك اذإ امأ ةوجرم ةعجارملا تناك اذإ اذهو .اعورشم نوكيف ءاهيلع ثغاب نييزتلاو :ةبحتسم
 (نيكسم «صلحختسم) .جوزلا باغ اذإ اذكو «كلذ لعفت ال افإف ءاهضغب ةدشل اهعحاري ال

 اهتعجر دصقي مل اذإ ام. "ردلا" يف هديق [(ع) .كلذ وحنو حنحنتلاو لعنلا قفخب هلوحدب اهملعي يأ | :اهذؤي ىتح
 لحدي ال نأ بدنيف هوركم وهو اهجرف لحاد ىلإ رظنلاب ةعجارملا عقت دق هنأل ؛ىلوأ فنصملا قالطإو «ةيادهلل اعبت
 (حتف) .قالطإلاب يجلاولولا حرصو «هوركملاب ةعجرلا عوقول اعفد ؛ةعحرلا دصق ولو اهفذؤي يح اهيلع
 رفاسي نأ هل :رفز لاقو «ةلالد ةعحر رفسلا ناك حرصي مل ولف ءاهتعجر مدعب حرص اذإ اذهو :اهعجاري ىتح

 ةعجارملا نودب امارح اهوكل ةلالد ةعجر نوكت ةرفاسملا نألو ءاهقلطي مل هنأك راصف مئاق امهنيب حاكنلا نأل ؛امي

 :ىلاعت هلوق انلو «فوقوملا حاكنلا يف ءطولاك راصف مرحملا بائتجا هلاح رهاظف «جورخلاو جارخإلا نع يهنلل

 ؛«نهوَقّلطف# :ىلاعت هلوق وهو «هقايس ليلدب يعجرلا قالطلا يف تلزن «٠:قالطل) ؛َنهَتوُيي نم َنَهوُحِرْحُت الإ»
 0 :قالطلا) كارم كلذ َدْعَب ُتِدْحُي هللا لعل :ىلاعت هلوقب دارملا وهو ةعجرلل بقعم قالطلا حيرص نأل ؛(1:قالطلا)
 (حتف) .قالطلا حيرص دعب ةعجارملا هل ودبت نأب ةعجارملا ثدحي يأ



 ةقلطملا هب لحت ام 40۷ قالطلا باتك

 .ءطولا مرحي ال يعحرلا قالطلاو

+۰ 

 ةقلطملا هب لحت اميف

 يح ةمأ ول نيتنثلابو «ةّرح ول ثالثلاب ةنابملا ال ءاهدعبو ةدعلا يف هتنابم
 ةنابملا ةأرملا تناك ول يأ لحرلا 20

 ONENESS ER REAR AVEO DAES اقهارم ولو هريغ 5

 اهعماجي يأ

 طرش حاكنلا كلم نأل ؛مرحي :يعفاشلا لاقو [(ع.ط) .رهملا بجي ال اهئطو ول يح اندنع] :ءطولا مرحب ال
 اهتعجارم جوزلا كلمب نح ةمئاق ةيحورلا نأ :انلو «كلام لاق هبو «قالطلا وهو عطاقلا دوحول لاز دقو ءطولل

 .جاوزألا مه ةلوعبلاو «نهتعحرب يأ (۲۸٠:ةرقبار) «َنِهدَرب ّْقَحَأ َنهُتلوُعُيَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛اهاضر ريغ نم
 نألو [؟١/59 :قئاقحلا زمر] .عامجإلاب ءطولا لح بحوي اهمايقو .ةيجوزلا مايق مزلتست ةقيقح ةيمستلاو

 هده ندع وهاب فار نود لوقلاب ج لا ت ودع ناف اعاعا اش الا م لا ل ريغ -ًأ دق عطاقلا

 ريغ نم ةيبنحألا ىلع حاكنلا ءادتبا كلب فيكف ءادتبا كلملل انا و تاكل لاو ول ذإ ؛حاكنلا مايق ةيآ

 (صلختسم) .يلو ريغ نمو «رهم ريغ نمو ءاهاضر
 (حتف) .يعحرلا قالطلا ريغ هب كرادتي ام ركذ يعحرلا قالطلا هب كرادتي ام ركذ امل :لصف

 دعب يأ ] :اهدعبو ةدعلا يف (ع) .ةمأ تناك نإ ةدحاولابو «:ةرح تناك نإ ثالثلا نود امماهنابأ يلا يأ :هتنابم

 قالطلا ناك اذإ يأ [(ع) .ةمألا يف نيتنثلاو ةرحلا يف ثالثلا ددعلا لماكت مدع وهو يلصألا لحلا ءاقبل اهئاضقنا

 مدعنيف «ةثلاثلا ةقلطلاب قلعم هلاوز نأل ؛قاب لحما لح نأل ؛اهئاضقنا دعبو ةدعلا يف اهجورتي نأ هلف ثالثلا نود انئاب

 بسنلا نأل ؛جوزلا قح يف هابتشا الو «بسنلا يف هابتشالا نع ًازرحت ةدعلا يف اهحوزت نع ريغلا عنم امئإو ءاهلبق
 (ع) .ثاالثلا تاقلطلاب ةنابملا حكني ال يأ :ةنابملا ال (صلختسم) .هنم

 (ع) .هب نقيتملا لحما يف لوألا جوزلا ريغ جوز يأ :هريغ
 هيف نوناو [(ع) .عامجللا يهتشيو هتلآ كرحتت يذلا :ليقو «غولبلا نم ابيرق ايبص ريغلا ناك ول يأ ] :اقهارم ولو

 هب تبثو «لوألل تلح هنم تلمحو بوبجمي تحجوزت نإ :"ةياغلا" يفو ؛عامجلا ىلع ردقي يذلا يملا اذكو «لقاعلاك

 نح لوألل لحي ال اهتطوو ةاضفم تناك ول اذكو «هبسن تبثي لزني ال ناك نإ :صفح يأ نعو «رفزل افالحخ ناصحإلا
 «كلامل ًافالخ لوألل تلح امهدحأ نم ا موصلا وأ سافنلا وأ ضيحلا يف اهأطو ولو .يناثلا نم لمحت

 برق نم قهارملاو 155/١[ :قئاقحلا زمر] .اهلحي ال هدي ةدعاسم جلوأ ول عامجللا ىلع ردقي ال يذلا ريبكلا خيشلاو

 (حتف) .نينس رشعب ردقم هنإ :ليق «نيفرطلا نم ةذللا طرش يء هنأل ؛قهارملاب ديق «ىهتشاو هتلآ تكرحتو غولبلا ىلإ



 ةقلطملا هب لحت ام 4۸ قالطلا باتك

 ET ليلحتلا طرشب هركو «ني كلمب ال «هتدع يضمتو حيحص حاكبب
 اهيرحت حاكنلا يأ

 اهلحي ال ىح حيحص حاكنب رخآ جوز ثالثلاب ةنابملا أطي يح يأ اهأطي يح :هلوقب قلعتم] :حيحص حاكنب
 ىضم اميف جورتي مل هنأب نيميلا فالخب اهلحي ال هنإف ءدسافلا جرح [(ع) .دساف حاكنب الو نيم كلم اهئطو

 نم دبال لب دقعلا درجمب لحت ال اأ ملعا مث «رابخإلا ةحص درحب دارملا نأل ؛اضيأ دسافلا حاكنلاب ثنحي ثيح

 هنم دارملاو «(50:ةرقبلا) هري ًاجْوَر َحكنَت ىَّتَح :ىلاعت هلوق وه باتكلا امأ .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ءطولا
 نع يور امل يهف ةنسلا امأو «جوزلا مسا قالطإب ديفتسا دقعلا ذإ ؛ةداعإلا نود ةدافإلا ىلع مالكلل ًالمح ءطولا

 نب نمحرلا دبعب هدعب تجوزتف اهقالط تبف ءبهو تنب ةميمت هتأرما قلط يظرقلا لءومس نب ةعافر نأ اي ةشئاع
 نمحرلا دبعب هدعب تحوزتف تاقيلطت ثالث اهقلطف ةعافر تحت تناك امنإ :تلاقف كك هللا لوسر تءاجف «ريبزلا

 .اهابلج نم ةبدمم تذحأو ةبدهلا هذه لثم الإ هعم سيل هللاو هنإو ريبزلا نبا

 "هتليسع يقوذتو كتليسع قوذي يح ال «ةعافر ىلإ يعحرت نأ نيديرت كلعل" :لاقو ًاكحاض د مسبتف :تلاق

 ؛لاكشإ الف ءطولا ناك نإو ءدقعلا دارملا ناك نإ باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوحت حيحص روهشم ثيدحلا اذهو

 بيسملا نب ديعس الإ كلذ يف فلاخي ملو «لوألل لحلا طرش لوحدلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نإف عامجلا امأو

 ول اذهو «ليلد ىلإ هدانتسا مدعل ؛فالتحا ال فالح كلذو «يسيرملا رشبو يرهاظلا دوادو ةعيشلاو جراوخلاو

 وهو لسغلل ابجوم نوكي نأ طرتشيو «لامك هنأل ؛لازنإلا نود جاليإلا طرشلاو «ذفني ال يضاقلا هب ىضق

 ةيانك يه امنإو «لازنإلا ىلع ةلالد ةليسعلا يف سيل :انلق «لازنإلا طارتشا يف يرصبلا نسحلا ذشو «نيناتخلا ءاقتلا

 (حتف) ۲٠۹۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .عامجلا ةذل نع

 ريمضلا حراشلا لعحو «يناثلا جوزلا نم قالطلاب هلاوز دعب حا حاكنلا ةدع يضمت نحو يأ :يضقتو

 اذإ ثالثلاب ةنابملا هل لحت ال يأ :كلمجب ال (ع) .رهظأ ناثلاو برقأ لوألاو ءاهل اببس هنوكل ؛جوزلا ىلإ ادئاع

 حاكنب ةمرحلا ةياغ نأل ؛جوزلل اهلحي ال هنإف نيتنث اهجوز قالط دعب اهالوم اهأطو نأب ني كلم هريغ اهئطو

 (ع) .جوزب سيل ىلوملاو يناثلا جوزلا
 اعيمج يناثلاو لوألا جوزلل يأ [(ع) .هل كللحأ نأ ىلع كحوزتأ :لوقي نأب لوقلاب] :ليلحتلا طرشب هركو

 يف ةينلا درج نأل ؛اروجأم نوكي لب هركي الف لوقلاب اطرتشي ملو امهبلق يف كلذ ارمضأ ول امأ ,ميرحت ةهارك
 ام للحما نألو ؛هيلع رحألا طرش اذإ هليوأتف "هل للحماو للحم ا هللا نعل" :ثيدحلا يف درو امو «ةربتعم ريغ تالماعملا

 لحت الو ليلحتلا طرشب حاكنلا دقعني ال :فسوي وبأ لاقو «كلذ ىلع روحأم للحم او عرشلا اهلحأ لب اهلحأ
 ىتوأ ال" :هّذ باطخلا نب رمع لاق اذهلو «لطبيف ةعتملا نعم يف نوكيف تيقوتلا طرش نعم يف اذه نأل ؛لوألل
 :ه«د نامثع لاقو «"ةنس نيرشع اثكم ولو نييناز نالازي ال" :امّكذ رمع نبا لاقو ؛"امهتمجر الإ ةللحم الو للحم
 سيل هنأل ؛لوألل لحت الو حاكنلا حصي :هندللم دمحم لاقو «مدقلا يف يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو «"حافسلا كلذ"

 - دارملا وهو لوألل لحتو حاكنلا حصت :ةفينح يبأ دنعو «نامرحلاب بقاعيف روظحاب لجعتسا هنكلو «هل روظحمب



 ةقلطملا هب لحت ام 40۹ قالطلا باتك

 ثالثلا ةقلطم تربحأ ولو «ثالثلا نود ام ياثلا جوزلا مدهيو «لوألل تلح كإو
 ةرحلا يف نيتقلط وأ ةقلط نم لطبيو ردهي يأ

 .اهقدص هنظ ىلع بلغ نإ اهقدصي نأ هل هلمتح ةدملاو يناثلا جوزلا ةدعو هتدع يضع
 اهنيميب لوألا جوزلل يأ لإ ةدع يضمبو يأ لوألا جورزلا

 مث «ةهاركلاو لوألل لحلاو حاكنلا ةحص يضتقي هنإف ثيدحلا "هللا نعل" :اكتء هلوقل ؛لوألل تلح نإو :هلوقب =

 وهو «ريغلا ضرغل ءطولا يف سفنلا ةراعإو ةأرملل كته دقعلا يف كلذ طارتشا نأل ؛لحلا لوصح عم نعل امنإ :ليق

 ىلع يسفن كتحّوز :تلاقف «للحملا اهقلطي ال نأ ةأرملا تفاح نإو "راعتسملا سيتلا وه" :اكِلع لاق اذهلو «ةيمح ةلق

 (حتف «ْييع) .اهديب رمألا راصو حاكنلا زاج :ليقف «تدرأ املك يسفن قلطأ يديب يرمأ نأ

 (ع) .لوألا جوزلل لحت اهنكلو ليلحتلا طرش هركي نعي هلبق ام. لصاو «ثالثلاب ةنابملا يأ :تّلح نإو
 تجوزتف «ةدحاو ةقيلطت ةمألا قلط وأ نيتقلط وأ ةقلط ةرح يهو هتأرما قلط اذإ :هتروص :خلإ جوزلا مدهيو

 تاقيلطت ثالث كلم ىلع ةرحلا تداع «لوألا ىلإ تداع مث اقدع تضقناو يناثلا جوزلا نم تناب مث رحآ لحرب

 وهو ثالثلا مدهي امك ثالثلا نود ام يناثلا جوزلا لطبأو .نيخيشلا دنع ةمألا يف نيتقيلطت كلم ىلعو ةرحلا يف

 ةرحلا يف ثالثلا تاقلطلا نم يقب اع دوعت :كلم دمحم لاقو همّ دوعسم نبا باحصأو رمع نباو سابع نبا لوق

 رمعو يلع لوق وهو «ةثالثلاو هس رفز لاق هبو ؛ظلغملا قالطلا الإ يناثلا جوزلا مدهي الو .ةمألا يف نيتنثلا وأ

 اهقدع تضقناو هنم تناب مث رحآب تجورتو اثالث اهقلط ولو همّ ةريره يبأو نيصحلا نب نارمعو بعك نب يبأو
 (صلختسم) [؟١/١7 :قئاقحلا زمر] .اعامجإ تاقيلطت ثالثب تداع لوألا ىلإ تداعو

 (ع) .اه 0 هنوكل ؛هيلإ تفيضأ لوألا جوزلا ةدع :هتدع يضع (ع) .ًاقافتا مدهي ال لحدي مل ولف لوحدلاب :يباثلا

 نارهش هلم ةفينح يبأ دنعف ءةدملا هذه ندأ يف اوفلتحاو [(عء.ط) .ناتدع وهو اهرابخأ لمتحت يأ ] :هلمتحت ةدملاو

 ىلع مايأ ةسمح اهتضيحو ًاموي رشع ةسمخ اهرهط لعجيف «رهطلا لوأ يف اهقلط هنأك لعجي لوألا جوزلا ةدع يف

 مايأ ةرشع اهضيح لعجيف ءرهطلا رخآ يف اهقلط هنأك لعجي نسحلا جيرخت ىلعو كس ةفينح يبأل هلل دمحم جيرخت
 ندأ امهدنعو ءنسحلا جيرخت ىلع رهط ةدايزب يناثلا جوزلا ةدع يف هلثمو ا ن نول امور نقط وسلا اه ديلكو
 «ةرحلا قح يف اذه ءاموي رشع ةسمخب رهط ةدايز عم ةيناثلا ةدعلا يف اهلثمو ءاموي نوثالثو ةعست ةأرملا اهيف قدصت ةدم

 .اموي نوثالثو ةسمخ نسحلا جيرخت ىلعو ًاموي نوعبرأ هاندأ كلم دمحم جيرخت ىلع هدنعف ةمألا قح يفو

 اموي نورشعو دحأ :امهدنعو «نسحلا ةياور ىلع ًاموي رشع ةسمخ رهط ةدايزو يناثلا قح يف اهلثم ىلإ جاتحي مث
 ةرشع اهرهط ءاموي نيئالثو نينثا نم رثكأ كلذ ندأ :كلم يعفاشلا دنعو ءدحاو رهط ةدايزو «ياثلل هلثمو «لوألل

 :دمحأ دنعو موي ثلثو مايأ ةثالث اهضيحو «مايأ ةرشع اهرهط ءاموي نوعبرأ :هنللم كلام دنعو ءاموي اهضيحو مايأ

 قدص يأ :اهقدص (صلختسم) 171١/١[ :قئاقحلا زمر] .مايأ ةعست اهرهطو ةعاس اهضيح ءاموي نورشعو ةعست
 (ع) .هلمتحت ةدملا تناك اذإ ركنتسم ريغ وهو لوبقم امهيف دحاولا لوق هب لحلا قلعتي نيد رمأ وأ ةلماعم هنأل ؛ةأرملا
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 ءاليإلا باب
 هماكحأ 8 4 50

 رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال هللاو :هلوقك رثكأ وأ رهشأ ةعب ةعبرأ اهابرق كرت ىلع فلحلا وه

 ةحوكنمل لجرلا لوقك يأ عرش البلا يآ

 Sedemen هع هاه emelen ee anem asan So eee o a «كبرقأ ال هللاو وأ

Ekةغل نيعبلا وهو لون ىلا نم رص وه] :ءاليإلا . aْمهِئاَسِن ْنِم نولو َنيِذَِل» :ىلاعت هلوق هيف لصألا  
aءاليإ ناك (۲۲۷ 55 :ةرقبلا) بلع حيي هلل ن قالطلااوُمَرَع نإ ميجر ٌروُفَع هللا نإف اوعاف نإف ره ةعبَرأ  

 ياليإب سيلف رهشأ ةعبرأ نود هؤاليإ ناك نمف ءرهشأ ةعبرأ هللا هتقوف ءرثكأو نيتنسلاو ةنسلا ةيلهاجلا لهأ

 ةمرحلل ببس ءاليإلا كلذكو «امل ةعفار ةعجرلاو «ةمرحلل ببس قالطلا نأ :ةعجرلاو ءاليإلا نيب ةبسانملاو

 (ع) .ةمألا نم ءاليإ الف ةحوكنملا نابرق يأ :اهابرق (حتف) .اهل عفار ءيفلاو

 (ع) .همزلي ءيشب الإ اهؤطو يأ هتأرما نابرق هنكمي ال نم يلوملاو ءرثكأ نم دبال :ةثالثلا دنعو ءاهنم :رثكأ وأ

 تناك ول ذإ ؛ناصقن الو ةدايز ريغ نم رهشأ ةعبرأ ءاليإلا ةدم نوكتف ءًايلوم ناك كلذ لاق اذإف :خلإ هلوقك

 صبرت مهئاسن ْنِم َنوُلْؤُي َنيِذَلِلإم :ىلاعت هلوق يف ةدئاف ةعبرألا ىلع صيصنتلا يف نكي مل رثكأ وأ كلذ نم لقأ ةدملا
 .(٠۲٠:ةرقبلا)  رهشأ ةر
 ءيشب کو ی دعا رهشأ ةعبرأ ةحوكنملا نابرق نع سفنلا عنم نع ةرابع عرشلا يف ءاليإلا نأ لاخلا

 "كلذ وحن وأ قتع وأ جح وأ موص يلعف كتبرق نإ وأ كبرقأ ال هللاو" :هلوق :هنكرو «هيلع قشيو همزلي

 بوحولو مامإلا دنع قالطلل ًالهأ فلاحلا نوكي يأ لهألاو ,ةحوكنم ةأرملا نوكت نأ وهو لحما :هطرشو
 .رهشأ ةعبرأ نع ةصوقنم ةدملا نوكت ال نأو ءامهدنع ةرافكلا

 :فلح اذإ :دمحأو يعفاشلا لاقو ؛ثنحلا دنع هوحن وأ ةرافكلا بوحوو ربلا دنع نئابلا قالطلا عوقو :همكحو

 ءانولت ام مهيلع ةجحلاو ؛موي ةدايز كلام طرتشاو «ةبلاطملا ةدم ديزت يح ايلوم نوكي ال رهشأ ةعبرأ اهرقي ال
 ءايلوم يمذلا نوكي ال امهدنعو «ىلاعت هللاب نيميلا لهأ نم يّمذلا نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءاوس هيف يّمذلاو ملسملاو

 ي ضاضتفالاو ةعضابملاو ءطولا اهنمو «عامجلا نع ةيانك "كبرقأ ال" :هلوقو ءاضيأ هراهظ حصي :يعفاشلا دنعو
 كسأرو يسأر عمجت ال :هلوقو «سملاو وندلاو ةعحاضملاو نايشغلاو ةباصإلاو نايتإلاو اهنم لاستغالاو ركبلا
 ييو «ةينلاب الإ ايلومداف نوكي هل كشاف برقا ل وأ شرفا قا كم تا الل وأ ناعم ال وأ ةداسو

 (حتف) ۲۷۲/١[ :قئاقحلا زمر] .كتيلآو ةعماجملا حيرصلا :"عئادبلا"

 (حارص) .عمس نم ردصملاو «عامجلا نع ربعي وهو نابرقلا نم :كبرقأ
 (صم) .تقوملا ءاليإلل ًالاثم ناك رهشأ ةعبرأ ركذب لوألا لاثملا نأ امك ادبؤم ءاليإلل لاثم اذه :هللاو
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 ةعبرأ ىلع فلح ول نيميلا طقسو تناب الإو ,ءاليإلا طقس رفك ةدملا يف ئطو نإف
 تناب ام دعب يأ هني يف ثنح هنأل رهشأ ةعبرأ

 ءربلا مكح :ناعون وهو «ءاليإلا مكح نايب يف عورش [(ع) .اهنم ىلآ يلا هتأرما فلاحلا يأ ] :خإ ئطو نإف
 ناك نإف «هزج مل هلبق رفك ول هنأ ىلع كلذب هبنو «هثنحل "رفك ةدملا يف ئطو نإف" :هلوق وهو «ثنحلا مكحو
 ناك نإو «مايأ ةثالث مايصف دج مل نمف «ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف هللاب اني فلحلا
 نيب ريختيو همزل ثنحلا ىلع ءازج هلعج امف قالط وأ قتع وأ ةقدص وأ موص وأ جحب فلح ول امك هريغب انيمي

 .ثنحلا بجوم ةرافكلا نأل ؛ةرافكلا تمزلو «حيحصلا ىلع نيمي ةرافكو روذنم اب ءافيإلا

 نإفإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةرافكلا بحت ال :يرصبلا نسحلا لاقو «ثنحلاب عفتري نيميلا نأل ؛"ءاليإلا طقسو" :هلوقو
 رفغي يأ «(٠۲٠:ةرقبل) (ميِحَر ٌروُمَع هللا نإ «نابرقلا كرت وهو «رارضإلا اذه نع اوعجر يأ (5*:ةرقبلا) (اوُهاَ
 «ةدقعنملا ناميألا يف ةعورشملا ةرافكلا طوقس ال ةرحآلا يف ةبوقعلا طاقسإ هب دارملا :انلق ءامب رارضإ وهو جوزلا بنذ

 (حتف ءصلحتسم) .ةرفغملا دعو نإو ةرافكلا بجوي أطخلا لتق نأ ىرت الأ

 (ع) .اهنودب ءاليإ الو اهلالحنا دعب ىقبت الف «ثنحلاب لحنت نيميلا نأل :ءاليإلا

 ديزو سابع نباو رمع نباو دوعسم نبا لوق وهو «ةنئاب ةقيلطتب هنم تناب ةدملا يف ارقي مل نإو :يأ :تناب الإو

 يضم. نيبت ال :هفب يعفاشلا لاقو «نيعباتلا روهمج لوق وهو اف يلعو نامثع نع كلذ يورو هو تباث نبا
 فالخلاف ءامهنيب يضاقلا قرف الإو «لعف نإف ءاهقرافي وأ اهيلإ ءيفي نأ رمؤيو «ةدملا دعب مكحلا فقوت هنكل ةدملا

 الإ عقت ال ةقرفلا نأ :يناثلاو «ةدملا يف اندنعو «ةدملا يضم دعب نوكي هدنع ءيفلا نأ :امهدحأ :نيعضوم يف

 قيضي نكلو «قرفي ال ف يعفاشلا نعو .دمحأو كلام لاق هبو «يضاقلا دنع جوزلا قيلطتب وأ يضاقلا قيرفتب

 1 .قلطي وأ ءيفي ىح هيلع
 ىضتقاف «بيقعتلل ءافلا نإف 0؟7:ةرقبل) هاوُءاف ْنِإَفط :ىلاعت هلوقب اولدتساو «ةدملا يضع قيرفتلا عقي :اندنعو
 نأ ىضتقاف «"نهيف اوءاف نإف" ب بعك نب يبأو دوعسم نبا ةءارق :انلو «قيرفتلا زاوح ةدملا دعب ءيفلا زاوح

 ىلع ءيفلا بيقعتل ةيآلا يف ءافلاو ءامهتياور نع لزنت ال امقءارق نأل ؛مهيلع ةجح نوكيف «ةدملا يف ءيفلا نوكي

 رابك لوق نم انركذ ام ًاضيأ :انلو ءزاج امل اولاق امك ناك ولو ءرهشألا يضم لبق ءيفلا زاوج ليلدب ءاليإلا
 [؟ 7١/١ :قئاقحلا زمر] .ةباحصلا

 اهيرقي ملو اهحكن ول ىح هيضم دعب ىقبت الف تقوب ةتقوم نيميلا نأل ؛نيميلا طقس ءازجلاو ءرحؤم طرش :فلح ول
 (ع(.ط) .نيبت ال كلذ دعب

 ل وأ "ادبأ" :لاق "كبرقأ ال هللاو" :لاق ول يأ [(ط) .مدقم ءازج اذهو «هدعب نيميلاإ :دبألا ىلع ول تيقبو

 - مدعل رهشأ ةعبرأ يضع. لطبت الف "انالف ملكي ال" نيميلا يف امك دبألا ىلإ فرصني هقلطم نأل ؛نيميلا تيقب
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 جوز دعب اهحكن نإف «نييرخأب تناب ءيف الب ناتّدملا تضمو ًائلاثو ايناث اهحكن ولف
 ةأرلا 2 نيتدملا ف يأ

 Ms ,رهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ الو ,نيميلا ءاقبل رفك اهئطو ولو ,قلطت مل رحآ

 هني نع

 ءامهريغو "ةفحتلا"و "عئادبلا" يف هركذ ءاهجوزتي مل ام قالطلا رركتي ال هنأ الإ اهتقو يضم وأ ثنح نم اهلطيي ام =
 نإف «ىرحأ تعقو ةدعلا يف يهو ىرخأ رهشأ ةعبرأ تضم مث «ءاليإلاب رهشأ ةعبرأ يضم. تناب ول :"طيحملا" يفو

 [؟ 7/١ :قئاقحلا زمر] .حصأ لوألاو هيف ًافالخ كحي ملو «ىرحأ تعقو ةدعلا يف يهو ىرحأ رهشأ ةعبرأ تضم

 ةلزنمب هنأل ؛ءاليإلاب ىرخأ عقي ثيح ةدعلا يف يهو ءاليإلا ةدم تضم مث «قالطلا زيجنتب اهنابأ ول ام فالخب

 (حتف) .ثالثلا نود ام زيجنتب لطيي ال قلعملاو «نامزلا يضع. قيلعتلا

 ءاليإلا ةدمو يناثلا جوزتلا دعب ءاليإلا ةدم يأ :ناتدملا (ع) اناث اهناكنت عةليالاب الا جورت ولف يأ :اهحكن ولف

 ىح ةيقاب نيميلاف دبألا ىلع فلحلا ناك نإف يأ :نييرخأب تناب (ع) .امهيف رهش ةعبرأ يهو ثلاثلا جوزتلا دعب

 ولف «ىرخألاب تناب ةدملا تضم ىح امرقي مل نإو ءرفكو ثنح ةدملا يق ابرق نإ لوم قهخ اناث هجري ول

 تقو نم نيئاليإلا نيتاه ءادتباو «ةثلاثب تناب الإو ءرفكو ثنح اهيف اهيرق نإ ءكلذك لوم وهف ًاثلاث اهجوزت
 ةمعن ةلازإب يزوجف «املاظ راص هعانتمابو «عامجلا يف اهقح تبث اهجوزت امل هنأ نييرخأب ةنونيبلا هجوو «جوزتلا

 (صلحختسم «ٰييع) .ءاليإلا ةدم يضمه حاكنلا

 ثالث ءاليإلاب هنم تناب يلا ةأرملا يأ :اهحكن (ع) .ةظلغم ةمرح هيلع مرحتف «نييرحأ نيتقيلطتب يأ :نييرخأب

 قالطب هدييقتل قالط ءاليإلا كلذب عقي مل يأ [(ع) .اهعافترال لوألا ءاليإلاب كلذ دعب] :قلطت مل (ع) .تارم

 توبث نود نم نيميلا يقبف «قيلعتلا حصي ملف «هيلإ افاضم الو كلملا يف سيل ثالثلا ىلع دئازلا نألو .كلملا اذه

 دعب اهئطو ول كلذ عم يأ "رفك اهئطو ولو" :هلوقو «نيميلا ءاقبل ءاليإلا دوعي :هكلس رفز لاقو «ءاليإلا مكح
 ثنحلا دجوي ملو ةقلطملا اهنأل ؛ةيقاب دبؤملا ءاليإلا يف نيميلا نأل اذهو «ثنحلا دوحول ةرافكلا همزل رخآ جوز

 عنم دجوي مل هنأل ؛جورتلا لبق قالطلا رركتي ال هنأ ريغ «نيميلا ءاقبل "رفك" :هلوقب دارملا وهو «نيميلا هب عفتريل

 (ع) .رخآ جوز دعب اهجوزت يلا ثالثلاب ةنابملا هذه يأ :اهئطو (ييع ءصلحختسم) .ةنونيبلا دعب قحلا
 (ع) .قالطلا قح يف قبي مل نإو ريفكتلا قح يف :نيميلا

 نوكي :ىليل يبأ نبا لاقو ءايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ امبرقي ال نأ فلح ول يح :خلإ نود اميف ءاليإ الو

 كرت ىلع فلح اذإ ايلوم ريصي هنأب لوقي ناك نإو ىليل يبأ نباف «ةقيلطتب تناب رهشأ ةعبرأ اهكرت نإف ءايلوم
 رهشأ ةعبرأ يضم اهتنابإل طرتشي لب «لقألا كلذ يضع نيبت اهنأب لوقي ال نكل ءرهشأ ةعبرأ نم لقأ اهنابرق

 .هنع عجر ءرهشأ ةعبرأ نود اميف ءاليإ ال :م سابع نبا ىوتف هغلب املف ءألوأ هش ةفينح وبأ لوقي ناك اذكهو

 (ط) .ايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ اهرقي ال فلح ول ىح ةرحلا يف :رهشأ ةعبرأ (حتف «نيكسم)
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 :لاق مث اموي ثكم ولو ءاليإ نيرهشلا نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو

 لاق وأ ءاموي الإ ةنس كبرقأ هل :لاق وأ ,نيلوألا نيرهشلا دعب نيرهش كبرقأ ال هللاو

 اندنع اضيأ ايلوم نوكي ال

 ARR ا LOD إو دعس واو ا خا قس نا بان وأ ال ي ال هللاو :ةرصبلاب

 ةكم أ رملا يأ

 نيذه دعب نيرهشو نيرهش كبرقأ ال هللاو :اهل لاق اذإ يأ :ءاليإ عر .لإ هللاو :هتأرمال لاق ولو يأ :هللاو

 ذإ «يقافتا ديق "نيرهشلا نيذه دعبو" ؛عمجلا ظفلب عمجلاك عمجلا فرحب عمجلا نأل ؛ءاليإ هنم لوقلا اذهف «نيرهشلا

 ولو ؛نيرهش لحألا ناك "رهشو رهش ىلإ فلأب كتعب" :لاق ول اذهو «كلذك مكحلا ناك نيرهشو نيرهش لاق ول
 ةداعإ ريغ نم فطع م هنأ لصألاو «"مايأ ةعبرأ هملكأ ال" :هلوقك ناك "نيمويو نيموي انالف ملكأ ال هللاو" :لاق

 ؛نينيع نوكي ىلاعت هللا مسا ررك وأ يفنلا فرح داعأ ولو ءادحاو انيمي نوكي ىلاعت هللا مسا راركت الو يفنلا فرح

 ويلا ف ةملك ول حح ةدحاو امو «نينيك نوكي ' ا ديز ملكأ ال هللاو" :لاق ولف ءامقدم لحادتتو

 .امهدم ءاضقنال ثنحي ال ثلاثلا مويلا يف هملك نإو «ناترافك هيلع بحتو ءامهيف ثنحي يناثلاو لوألا

 نيموي هملكأ ال هللاو" :لاق ولو [انركذ امل] ؛"نيموي اديز ملكأ ال هللاو «نيموي ًاديز ملكأ ال هللاو" :لاق ول اذكو

 *»/١75[ :قئاقحلا نييبت] .ةدحاو ةرافك هيلع بحت اهيف هملك ول يح مايأ ةعبرأ هتدمو ءادحاو انيمب ناك "نيمويو

 "نيرهش كعماجأ ال هللاو نيرهش كبرقأ ال هللاو" :لاق وأ "نيرهش الو نيرهش كبرقأ ال هللاو" :لاق ول اذه ىلعو

 دعب ارق ولو «ناترافك هيلع بحت نيرهش يضم لبق ارق ول نح امهتدم لحادتتف «نانيمب امهنأل ؛ًايلوم نوكي ال

 ثكم وأ نيرهش كبرقأ ال هللاو :لاق نأ دعب :اموي ثكم (حتف) .امهدم ءاضقنال ؛ءيش هيلع بحي ال امهّيضم

 ل .ةدملا لماكتت ملف ءأدتبم باجيإ يناثلا نأل ؛ايلوم نوكي ال :نيلوألا (ط) .ةعاس

 شو ءايلوم نكي دقت لو لاقو ءاندنع لاحلا يف اأ الوم نكي مل يأ :اموي الإ ةنس كبرقأ ال

 يف ةنسلا رحآ ىلإ ءانثتسالا فرص امغإ :انلق ا الإ ةنس يراد كترجأ :لاق ول امك ةنسلا رخآ ىلإ ءانثتسالا

 ىلإ نيميلا يف ةرورض الف ةلاهجلا عم حصت اهنإف نيميلا فالخب ءةلاهحلا عم حصت ال امنأل ؛دقعلل ًاحيحصت ةراحإلا

 ةنسلا مايأ نم موي هب رمي الف ركنم هنأل ؛ءاش موي ّيأ ئئثتسملا مويلا لعجي نأ هلف «ةنسلا رخآ ىلإ ءانثتسالا فرص

 ءءانثتسالا طوقسل ًايلوم راص رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ ةنسلا نم ىقب نإ اهرق اذإ مث ءنيثتسملا وه هلعجي نأ هنكمو الإ

 ايلوم نوكي ال "ًاموي الإ كبرقأ ال هللاو" :لاقو ةنس فذح ولو يلوم نكي ل اهنم لقأ يقب نإ يأ ءالف الإو
 ا ارم نكي 1 "نيف ترآ اوين م كی الأ ا ا ولو ارم نوعي ا نزف مان نو كح

 (حتف «ئيع) .ًادبأ هعنم روصتي ملف «هيف اهيرقي موي لك ئئتسا
 هتأرماو "هک لحدا ال او :ةرصبلاب لاق اذإ يأ اب يهو (ع) . كع هنأرماو ةرضبلاب ميقم وهو لحر :ةرصبلاب لاق

 (صلختسم) .ايلوم نوكي الف «ةكم نم اهجرخي نأب همزلي ءيش ريغ نم ةدملا يف نابرقلا هنكمي هنأل ؛ايلوم نكي مل ام



 ءاليإلا باب 4 قالطلا باتك

 ةقلطملا نم ىلآ وأ قالط وأ قتع وأ ٍةقدص وأ موص وأ جحب فلح نإو ءال

 و ا اين وا و رو ال ةّيبنجألاو ةنابملا نمو .لوم وهف ةيعجرلا
 ايلوم نوكي ال يأ ةيبنحألا نمو يأ روصلا عيمج يف ءايشألا هذمب فلاحلا

 ركذب فلحلا وهو «ءاليإلا يعون نم يناثلا يف عورش :فلح نإو (ع) .ثالثلا روصلا يف ايلوم نوكي ال يأ :ال
 ردقب ناك نإف نيعملا امأ ءرهشو مويك نيعم ريغ موص وأ ةرمع وأ جح يلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب ءازحلاو طرشلا

 هنإف "رهشلا اذه موص" :لاق ول امأ ءكلذكف "رهشلا اذه اهلوأ ءرهشأ ةعبرأ موص ىلع هللف" :هلوقك رثكأو ءاليإلا ةدم

 ةقدص يلع هللف" :هلوقب ًايلوم نوكي اذهو ءيش الب اهأطي مث «يضعب نأ ىلإ نابرقلا كرت هنكمي هنأل اير وكي ا

 (حتف) ."ٌدح وهف هيرتشأ كولم لك" :هلوقك ًاقلعم ناك وأ ءال وأ اذه يدبعك انيعم قتعلا ناك ءاوس "قتع وأ

 نأ يلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب :ةقدص وأ (ع) .رهش موص يلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب نيعم ريغ :موص وأ

 نإ :لاق نأب :قالط وأ (ع) .ةبقر قتع يلع هللف كتبرق نإ :لاق نأب :قتع وأ (ع) .الثم مهرد ةئام. قدصتأ
 (ط) .ةدعلا يف يهو رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال :اه لاق نأب :ةيعجرلا (ع) .اهريغ وأ يه قلاط ينأرماف كتبرق

 ةقشملا نم اهيف ال ءطولا نم ةعنام ةيرحألا هذه نألف ءارجلاو طرشلا يف امأ ءروصلا عيمج يف يأ :لوم وهف
 قيرطب ءاليإلاب قالطلا عوقو :ليق نإف «صنلا اهوانتيف ةجوز امكألف ايعجر ةقلطملا امأو «نيميلا يعم يف تناكف
 :انلق ؟ملظلا ءازج ققحتي فيكف «هيف قح اهل سيل ةيعحرلا ةقلطملاو ؛عامجلا يف اهقح اهعنع. اهملظ هنوكل ةازاحبا

 ءامهنيب ةيجوزلا ءاقبل صنلاب انئاسن نم ةيعجرلا ةقلطملاو «نعملا ىلإ ال صنلا ىلإ فاضم صوصنملا يف مكحلا نإ
 امهو اميرقي مث «هعيبي نأب نكمم همزلي ءيش الب اهنابرق نإ :لوقي وه «فسوي يبأ فالح نيعملا دبعلا قتع ينو

 .هيرتشي نم ةدملا يف دحي ال اعرف «هدحو هب متي ال عيبلا نأل ؛ةيهاملا عنب الف موهوم عيبلا نإ :نالوقي

 نوكي ال ةالص يلعف كتبرق اذإ :لاق ول همزلي ءيش ريغ نم اهفابرق ىلع ردقي هنأل ؛عامجإلاب ءاليإلا طقس هعاب ولو

 :دمحم دنعو «نيعنام ناحلصي الف امهداجيإ لهسي هنأل ؛امهدنع ةالصلاك نيعملا موصلاو «نيخيشلا دنع الون

 "ىلاعت هللاب الإ ءاليإلا نوكي ال" :هيلوق دحأ يف ثب يعفاشلا لاقو ءالّوأ فسوي يبأ لوق وهو «ةبرق هنأل ؛ايلوم نوكي
 (حتف «يبيع) .ءارجلاو طرشلاب نوكي ال يأ

 لحم نأل ؛ايلوم ندي ل اهجوزت مث «ةيبنجألا نم ىلآ وأ ةنئابلا ةقلطملا نم ىلآ ول يأ :ال ةّيبنجألاو ةنابملا نمو

 نأل ؛اهنم اتسيل امهو (؟؟7:ةرقبلا) «مهئاَسن نم نولي َنيِذَنلِ :ىلاعت هلوقل ؛صنلاب انئاسن نم نوكت نم ءاليإلا
 مالكلا "ةيبنجألا نمو" «هلثم قحلي ال نئابلاو «هتدم يضم. نئابلا هب عقول حص ول هنألو «مئاق ريغ ةنابملا يف حاكنلا

 ؛ةرافكلا نود قالطلا قح يف ايلوم نكي ملف ءاحيحص كلذ دعب بلقني الف «ةيلحما مادعنال الطاب عقو هحرخم يف

 نيميلا حصي ملف ءدجوي ملو طرشلا دوجو لاح وأ قيلعتلا لاح حاكنلا كلم ٌمايق نيميلاب قالطلا طرش نأل

 (صلختسم «حتف) .ةرافكلا قح يف حصو «قالطلاب



 ءاليإلا باب 4 قالطلا باتك

 قترلاب وأ اهضرم وأ 0 اهئطو نع ىلوملا زجع نإو نارهش ةمألا ءاليإ ةدمو
 اهضرم ببسب يأ ١ هضرم ببسب يأ

 ASE و ب هوت يس يو لب لوقي نأ هؤيفف ةفاسم دعب وأ رغصلاب وأ
 اهرغص ببسب رجع وأ

 ةدم ىلإ تلقتنا اهئانثأ يف تقتعأ ولف ارح اهجوز ناك ول ام معي هقالطإ ةحوكنملا ةمألا يأ :لإ ءاليإ ةدمو

 ءرهشأ ةعبرأ ةمألا ءاليإ ةدم :هكلم يعفاشلا لاقو «قاب وه لب اهقتعب لطبي ال راهظلا نأ يف رهاظ اذهو «رئارحلا

 ءءاوس كلذ يف ةمألاو ةرحلاو «عامحلا يف قحلا عنمب ملظلا راهظإل تبرض هدنع ةدملا هذه نأ ىلع نبم اذهو

 :قئاقحلا نييبت] .حاكنلا قوقح نم اموكل قرلاب فصنتتف ةدعلا ةدم تهباشف «ةنونيبلل هج رس دلا اندنعو

 (ع) .اهنم ىلآ يلا هتأرما ءطو نع يأ :اهتطو [| ٠/75
 [۲۷ ٤/۱ :قئاقحلا زمر] .امهوحن وأ ةمظع وأ ةمحلب محرلا مف دادسنا وهو قترلا ببسب يأ :قترلاب

 ءاف" :لاقي عوحرلا نع ةرابع ءيفلا نأ ملعا [(ط) .روصلا هذه يف جوزلا عوجر ي يأ ]:خإ لوقي نأ هؤيفف

 4اوُءاف نإفإ# :ىلاعت لاق ءاكيف هنع عوجرلا يمس ءطولا نم اهقح عنم نيميلاب ىلوملا دصق الو ؛عحر اذإ "لظلا
 .قالطلا يف ةعجرلا ةلزنمب ءاليإلا يف ءيفلاف «مهدصق نع اوعحر يأ (٠۲۲:ةرقبلا)

 ءيفلا حصي امنإو ءاهيلإ تقف هناسلب لوقي نأ فلخلاو ؛عامجلا وه لصألاو «فلحو «لصأ :نيعون ىلع ءيفلا مث

 ر کی چک نإف: و ی نارا واش ىو وا اهضرم ببسب لصألا نع زجع اذإ ناسللاب

 مكحلا لوحتي ال ءطولا ىلع ةقيقح ارداق ناك امل هنأل ؛ءطولاب الإ هؤيف نوكي ال امرحم ناك نأب ءاليإلا مكح

 .ءطولا نع فلخ وه ام ىلإ

 اذإ نكل «ةدملا يضع قالطلا عقي ال يح اندنع ءاليإلا طقس كنتعجتراو كتعجارك هيلع لد ام وأ كلذ لاق نإ مث

 ثنحلا قح يف ةيقاب هني نأل ؛هب ثنحلا ققحتل ةرافكلا هيلعف ةروكذملا راذعألا لاوز دعب اهلبق وأ ةدملا دعب اهئطو

 قالطلا قح يف هلطبي ءطولاب ءيفلاو ءطقف قالطلا قح يف ءاليإلا لطبي ناسللاب ءيفلاف «قالطلا قح يف تلطب نإ

 وهو اهقح عنم. اهملظ هنأل ؛الصأ ناسللاب ءيفلا حصي الو ؛عامجلاب الإ ءيف ال :ك يعفاشلا لاقو ءاعيمج ثنحلاو

 عانتماو «ةرافكلا بوحو :نامكح ءيفلاب قلعملا نأل ؛اثنح ناكل ائيف ناك ول هنألو ؛هب هؤافيإ نوكيف «ءطولا

 «يواحطلا بهذ هيلإو ءرحآلا مكح قح يف اذكف «نيمكحلا دحأ قح يف ربتعي ال ناسللاب ءيفلاو «ةقرفلا مكح
 .كتعماج تردق م :لوقي دمحأ دنعو .تلعف ام ىلع تمدن :لوقي هب يعفاشلا نعو

 ضيرملا ءيفي" :هد#د دوعسم نباو هدد يلع لوقل ءطولا نع فلخ زجعلا دنع ناسللاب ءيفلا نأ نم انلق ام حصألاو

 ءيفلاب مدعني كلذو ءامي رارضإلاو تنعتلا رابتعاب ةدملا يضم دنع قالطلا عوقو نألو ؛ةودق امم ىفكو «"ناسللاب

 ناسللاب ءيفلا نأ الإ اممب دجوي ال كلذو «عوحرلا نع ةرابع ءيفلا نأل ؛عامجلاب ءيفلا نع زجعلا دنع ناسللاب

 = نم زجعلا رارمتسا :يناثلاو «ءاليإلا ةدم يف هيلع لدي ام وأ تفف :هلوق نوكي نأ :امهدحأ اندنع نيطرشب طورشم



 ءاليإلا باب ٤٦٦ قالطلا باتك

 ميرحتلا ىون نإ ءاليإ مارح يلع تنأو ءيطولاب هؤيفف ةدملا يف ردق نإو ءاهيلإ تنف
 دار لع لوألا يأ عاملا ىلع فلاحلا

 ,قالطلا ىون لإ ةنئابو «بذكلا ىون لإ بذكو هاون نإ راهظو ءائيش وني : وأ

 ةنئاب ةقلط هنأ عبارلاو يأ رده هنأ ثلاثلاو يأ راهظلا راهظ هنأ ياثلاو يأ

 هدنع مارحلاو مارح يلع تنأ ا لاق 50 "”ىواتفلا" فيو هاون نإ ثالثو
Eخل مارحلا نأ  

 BIRESER ADA OSE NESE SSS اقالط وني م نكلو قالط

 زجع مث «رداق وهو اهنم ىلآ ول نح ناسللاب ءيفلا تقو حاكنلا مايق ًاضيأ طرتشاو ءةدم يضم ىلإ ءاليإلا تقو =

 هؤيف حصي مل ةدملا يف زجعلا لازو ىلآ نيح ًازجاع ناك وأ ءامهريغو ةفاسم دعب وأ ضرمل كلذ دعب ءطولا نع

 (حتف «نيع) .رفزل ًافالخ ةدملل بعوتسملا زجعلا هيف طرتشيف ؛عامجلا نع فلح هنأل ؛ناسللاب

 (ط) .تحص وأ حص نأب ءاليإلا ةدم يأ :ةدملا يف (ط) .هنع تعحر وأ ءاليإلا تلطبأ وأ :اهيلإ تف

 لصألا ىلع ردق هنأل ؛ءطولاب هؤيف ناك امنإو ءاعيف نوكي ال ربدك هريغ يف ئطو ولف ءجرفلا يف يأ :ءطولاب هؤيفف

 ناسللاب ءيفلا اذكف مميتلا لطبيف ءيلصي نأ لبق ءاملا ىلع ردق اذإ مميتملاك راصف فلخلاب دوصقملا لوصح لبق

 (ع) .هوجو ىلع وهف لإ تنأ :هتأرمال لاق ول يأ :تنأو (حتف ءصلختسم) .عامجلا نع فلح هنأل ؛لطبي

 :لاق مث : مرحتلا) كل لا َلَحأ ام مرح ملو» :ىلاعت لاق امك نيمي لالحلا رحت نأل ؛عرحتلا ىون نإ :ءاليإ

 اقالط الو ًاراهظ ال يأ ا وأ" :هلوقو نيج لالحلا ميرحت نأ ملعف مكناميأ ةلحت مكل هللا ضرف دقإل

 (ع) .صنلاب نيمي لالحلا ميرحت نأل :ًاكيش وني مل وأ (حتف) . .ابذك الو ًءاليإ الو

 «هلمتحي هنأل ؛حص هاون اذإف «ةمرح هيف نأل ايس فسوي يبأو ةفينح يأ دنع اذهو ءراهظلا يأ 0 نإ راهظو

 ةيادهلا يف ركذو [؟١/75 :قئاقحلا زمر] .ةمرحملاب ةللحلا هيبشت وهو هنكر مدعل "ا نوكي ال :كلي دمحم دنعو

 نع هقفلا عماوج" يف روكذملاو «رداونلا نع يسحرسلا هلقن امنإو «ةياورلا رهاظ يف ركذي ملو كلل دمحم فالح

 همالك ةقيقح دارأ هنألأ :بذكلا یون لإ (حتتف) .هنلثلج فس وي فأ فيلأت هقفلا عماوجو امهوقك كني دمحم

 ؛ءاضق قدصي ال :ليقو «لاذلا ناكسإ عم اهرسك زوجيو «ةمجعملا رسك عم فاكلا حتفب [(ع) .ةقيقح ابذك ناكف

 ۲۷٠/١[ :قئاقحلا زمر] .هريغ ىلإ فرصلا يف قدصي الف ءًرهاظ نيمي هنأل

 «ةيعجر وأ ةنئاب ىون ءاوسو «ثالثلا نود ام ىون وأ اددع وني م ءاوس «تايانكلا ظافلأ نم هنأل :قالطلا ىون نإ

 ىلإ ميرحتلا فرصي :ليقو «ثالثلا ةين حصي اهيفو «تايانكلا نم "مارح يلع تنأ" نأل ؛"هاون نإ ثالثو" :هلوقو

 (حتف ؛ئيع) .خلإ ىواتفلا ينو :هلوقب كلذ ىلإ فنصملا راشأو ءاننامز يف امّيسال فرعلل ةين ريغ نم قالطلا
 2© . تايانكلا يف رم دقو ثالثلا يأ :هاون نإ (ع) .تاقلط ثالث هنأ سماخلاو يأ :ثالثو

 (حتف) .ىلوألا وهو يفملا اب يفي يلا يأ ىوتفلا يقو :اهضعب يف عقوو «خسنلا نم ريثك يف عقو اذك :ىواتفلا



 ءاليالا باب ¥4 قالطلا باك

 .افرع ايوان لعجو ,قاللطلا عقو

 يأ [(حتف) .اهنم هّدع دقو ةيانك لك مكح اذه نأ نم همدق ام. ءافتكا هب هديقي لو نئابلا يأ ]:خإ قالطلا عقو
 ىوتفلا هيلعو «ةين ريغ نم هتأرما ىلع قالطلا عقي قالط هدنع مارحلا نأ لاحلاو «مارح يلع تنأ :هتأرمال لاق اذإ

 ثنحلاب اهمزل ةأرملا فلح ول ىح لاحرلا الإ هب فلحي ال اذهلو «مارح يلع لالح لك :هلوق اذكو «فرعلا بلاغل

 هلل يعفاشلا بهذمو ءءاضق قدصي ال هريغ ىون ول :اولاق اذه نعو «انيعب ناك ةأرما هل نكي مل ولو «نيمي ةرافك

 .نيمي ةرافك هيلعف ايش وني مل وأ ًانيمب یون ولو «یون امكف ًاراهظ وأ ًاقالط یون ول هنأ اذه يف
 مأ هاون راهظ :دمحأ دنعو ءاهريغ يف ةدحاوو ءال وأ هاون ةءوطوملا يف ثالث تاقلط مارح ىلع تنأ :كلام دنعو

 ةقيلطت ةدحاو لك ىلع عقي ةوسن عبرأ هلو مارح يلع يأرما :لاق ولو ءاقلطم قالط :هنعو ءاقلطم نيمب :هنعو ءال

 (حتف «صلختسم) [؟١/175 :قئاقحلا زمر] .ةبشألاو رهظألا وهو نايبلا هيلإو «نهنم ةدحاو قلطت :ليقو «ةنئاب

 (ع) .قالطلا ىلع مارح يلع تنأ «ةلمج سانلا قالطإل فرعلل ًارابتعا يأ :ًافرع



 علخلا باب 4۸ قالطلا باتك

 علخلا باب
 اكحأ نایب يف يأ

 لامل اهمزلو «نئاب قالط لام ىلع قالطلابو هب عقاولاو «حاكنلا نم لصفلا وه
 ةأرملا ي عقاولاو يأ معلخلا يأ علخلا ظفلب لاملا ذحأب__نيحجوزلا لصف يأ اعرش علخلا يأ

 زوشن ىلع ءانب نوكي ءاليإلا نأ وأ «ءاليإلاب امك نئاب قالط علخلاب عقاولا نأ :نيبابلا نيب ةبسانملا :علخلا باب

 اذإ "هبوثو هلعن علح" :لاقي ءلصفلاو عرتلا :ةغل حتفلاب علخلاو ءابلاغ ةجوزلا زوشن ىلع ءانب علخلاو «جوزلا
 :ىلاعت هلوقل ؛رحآلا سابل امهنم دحاو لك نيحوزلا نأل ؛ظفللا اذه ريعتسا امنو « ءمضلاب علخلا هنم مسالاو «هعزن

 ةيحوزلا عزن يف لمعتسي وهف ءامهسابل اعزن كلذ العف اذإ امهأكف «(۱۸۷:ةرقبلا) رو تو

 اذإ اهجوز اهعلاحو ءاهلاع. هنم اهسفن تدتفا اذإ اهجوز تعلاخ :لاقي ةلعافملا هنم غيص «حتفلاب هريغ يثو مضلاب

 انج الفال :ىلاعت هللا لاق «باتكلاب عورشم وهو بايثلا عزنب امهقارفب اهيبشت اعلاختو لام ىلع اهقلط
 (نيكسم «صلحختسم «نييع) .لاملاب يأ (۲۲۹:ةرقبلا) هب ْثَدَنفا اًميِف اَمِهّيَلَع

 قالطلا نإف «علخلا ظفلب نوكي نأ دبال نكل ءال وأ لام هعم ناك ءاوس «علخلا قلطمل فيرعت اذه :لصفلا وه

 لدبب حاكنلا كلم ةلازإ :علخلا فيرعت يف حيحصلاف «هب نئابلا عوقو نم همكح يف لب علخلا وه سيل لام ىلع
 «نئابلا قالطلا عوقو همكحو «ةحوكنم ةأرملاو افلكم جوزلا نوك نم قالطلا طرش هطرشو «علخلا ظفلب

 (ط) .فلأ ىلع كتقلط :لوقي نأب :لام ىلع (ييع «حتف) .ةضواعم اهتهج نمو نوع هتهج نم هنأ هتفصو
 كني يعفاشلا دنعو [(ط) .هريغ اجوز حكنت ىح هل لحت ال نيتقيلطتلا دعب اهعلاخ ول يح اندنعإ :نئاب قالط
 ريغب امهنيب حاكنلا دقعني ارارم اهعلاخ ول ىح فذ سابع نبا نع كلذ ىوري «قالطب سيلو خسف مدقلا يف
 نئاب قالط ارا ا وهو لوق ييو «يعحر هنأ :يعفاشلا نع لوق يقو «دمحأ لاق هبو ءرخآ جوزب ج وزت

 نألو ؛اعوفرمو ًافوقوم أج دوعسم نباو يلعو رمع نع يورم وهو «"ةنئاب ةقيلطت علخلا" :ةئلع هلوقل ؛انبهذمك
 اهيلإ ملسي نأب الإ لاملا ملست ال اهنألو ؛انهه ةينلا نع ىئغأ لاملا ركذ نأ الإ نئاب اب عقاولاو «تايانكلا نم علخلا
 ةنونيبلاب الإ صلخت الو ءاهسفن اه صلختل لاملا لذبت امنإ اهنأل ؛لام ىلع قالطلا يف كلذكو «ةنونيبلاب كلذو ءاهسفن

 نأ ىلع ةقداص ةرامأ ضوعلا ركذ نأل ؛قدصي مل قالطلا نعأ مل :لاق ولو «ةأرابملا وأ عيبلا ظفلب علخلا حصيو

 قالطلا ظفل يف قدصي الو «ناتيانك امهنأل ؛ةأرابملاو علخلا ظفل يف قدصي ضوعلا ركذي مل ولو «قالطلا هدارم

 (صلختسم)[؟١/177 :قئاقحلا زمر] .رهاظلا فالح هنأل ؛عيبلاو

 .امهَنيَ لدعلل اقيقحت لاملا وهو جوزلل رخآلا ملست امهدحأ امه ملس املف «نيلدبلا دحأ لالا نأل ؛اهمازتلال :لاملا اهمزلو

 قحك الام نكي مل نإو «هنع ضايتعالا زوجي وهو «لاملاب الإ هكلم نع عضبلا جورخب ضري مل هنأل [(صم «ع)
 "ىمسملا هل ناك"و :هلوقب "لاملا اهمزلو" :هلوق لدبأ ولو /١84[ :قئاقحلا نييبت] .هل اهمازتلاب بجوف صاصقلا
 (حتف) .لاملا اهمزلي مل تناك ولف «هفسلاب ةروجحم نكت مل اذإ ةلافك وأ ةلاصأ هيلع اه امع اهءاربإ لمشيل ىلوأ ناكل



 علخلا باب ٤۹ قالطلا باتك

 حلص أرهم حلص امو ءال تزشن نإو ءزشن نإ ءيش ذخأ هل هركو

 نوكي نأ يأ اهيرحت 31 هرك يأ

 O ETN .علخل يف نئاب عقو ةتيمرأ ,أ ريزنخ وأ رمخب اهقلط وأ اهعلاخ

 نئاب قالط يأ هتأرما ملسملا جورلا يأ ةأرملا يأ

 هلوقل [(ط) .يعطقلا يهنلل مارح ةلاحلا هذه يف ذحألا نأ قحلاو جوزلا يأ ] :زشن نإ ءيش ذخأ هل هركو

 اهشحوأ هنألو ۰ :ءاسنلا) اعيش ُهِْم وذات الفأر ا نهادخإ ْمُنيَتآَو جْوَر ناكم جؤر لادن و را نول :ىلاعت

 ءاربإلا هب قحليو «ةيميرحتلا ةهاركلاب دارملاو ١[ 85/5 :قئاقحلا نييبت] .لاملا ذاب اهشاحيإ يف ديزي الف «قارفلاب

 ىلع ةأرملا تزشن هنمو «زاشنأو زوشن عمجلاو عفترملا ناكملا :كرحتلاب وأ ةمجعملا نوكسب زشنلاو ءاهقادص نم

 تبعصتسا اذإ ةأرملا تزشنو اهافجو اهرض اذإ هتجوز ىلع زشن :لاقيو «هتضغبأو هيلع تصعتسا اذإ اهجوز

 (ط) .رثك وأ لق اهنم ةميق هل :ءيش ذخأ (حتف «ييع) .تصشنو ْتَسِيِشن ءاجو اهلعب ىلع
 امم رثكأ اهنم ذحأي نأ هركي هنأ الإ ضوعلا ذحأ هل هركي ال اهلبق نم زوشنلا ناك نإ يأ :ال تزشن نإو

 معن :تلاق "؟هتقيدح هيلع نيّدرتأ" :ةقرفلا تدارأ نيح سامش نب سيق نب تباث ةأرمال  هلوقل ؛اهاطعأ

 اعيش ذحأ اذإ اذكو ءءاضق زاح ةدايزلا ذحأ ولو ءاهنم زوشنلا ناك دقو "الف ةدايزلا امأ" :التلع لاقف «ةدايزو

 ةحابإلاو امكح زاوحلا (۲۲۹:ةرقبا) هب ْثَدَقْلا اًميف اَمهْيَلَع َحاَنُج الفظ :ىلاعت هلوق ىضتقم نأل ؛هنم زوشنلاو

 امأ" خلع هلوقو (؟ ۰ :ءاسنلا) 4 اعيش هنم اودا الف :ىلاعت هلوق وهو «ضراعمل ةحابإلا قح يف هب لمعلا كرت دقو

 ١85/7[ :قئاقحلا نييبت] .ةحصلا وهو يقابلا يف هب الومعم يقبف "الف ةدايزلا

 وهو هريغ يف يهنلا درو :انلق «يهنلا دعب هذخأ حصي فيكف «ةيعورشملا مدع يضتقي ةيشحلل يهنلا :ليق نإف

 بجوف «اهرايتخاب اهقح صاح يف تفرصت اهنأل اذهو «ءادنلا دنع عيبلاك ةيعورشملا يفاني الف «شاحيإلا ةدايز

 (يعليزلا) .نيصنلا نيب ًاقيفوتو لقاعلا فرصتل احيحصت هتحصب لوقلا
 نأ زاج رهملا لدب نوكي نأ زاح ام يأ [(ع ءط) .رثكأف مهارد ةرشع وهو ريم نركيرفا ع :لإ حلص امو

 زاح امف «موقتم ريغ كلملا نع جورخلا ةلاح فو «موقتم كلملا يف لوخدلا ةلاح يف عضبلا نأل ؛علخلا يف ًالدب نوكي

 نم لقألاك رهملل حلصي ال ام علخلل حلصي دق :تلق نإف ,موقتملا ريغل ًاضوع زوجي نأ ىلوأ موقتملل ًاضوع نوكي نأ

 سكعني الف «ةيلك ةبجوم خلإ ارهم حلص ام يأ ةيضقلا هذه نإ :انلق كلذ وحنو اهمنغ نطبو اهدي يف امكو ةرشعلا

 امأو ؛ةبذاك تناك علخلا لدب حلصي ال ًارهم حلصي ام لك :تلق ول ذإ ؛هعضوم يف ررقت امك ةيلك ةبحوم

 (صلختسم «حتف) .حصي ال ضعبلاو ءارهم حلصي علخ لدب حلص ام ضعب :كلوقك ةيئزج اهساكعنا

 ةروص يف ةنئاب ةقرفلاو «جوزلل ءيش الف ريزنخلاو رمخلاك لام. سيل اع هتأرما علاخ ول يأ :خلإ علخلا يف نئاب عقو

 قارتفالا امأو «لوبقلاب قيلعتلل نيهحولا يف قالطلا عقيف «ريزنخ وأ رمح ىلع قالطلا ةروص يف ةيعجرو «علخلا

 = قالطلا يت لطب اذإو «نئاب امي عقاولاو «ةيانك وهو «هظفل يقب علخلا يف لطب اذإ ضوعلا نألف ؛ةيعجرلاو ةنونيبلاب



 علخلا باب € قالطلا باتک

 إو ءاهدي ٤ ءيش الو يدي يف ام ىلع "ينعلاخ"ك اناج هريغ ي يعحرو
 ءيش ال هنأ لاحلاو يأ قالطلا غو يعجر قالط يأ

 DSN اهرهم هيلع تدر مهارد نم وأ لام نم تداز
 جوزلا ىلع يأ

 ىّمست ال األ ؛ءىش جوزلل بجي ال امنإو ءانئاب عقي ةيانكلا ظفلب ناك ول يح «ةعحرلا يضتقي وهو ةحيرص يقب =
 جوزلا راصو الام تمس اهنأل ؛ًارمح رهظف هنيعب لح ىلع تعلاح اذإ ام فالخب ةّراغ ريصت يح ًاموقتم الام

 مث «فرصني هنأل ؛"لاعف" هنزو ءاهيلع ءيش ريغب اناحم اعوقو يأ ميحلا ديدشتو ميملا حتفب "نزعل قو رور

 (ٰييع «صلحختسم) .ٰيعلاخک :هلوق يهو یر ا یر اهيق قالطلا و ا هنع لم

 لوقك يأ :ينعلاخ ك (ع«ط) .نيتروصلا يف اهيلع ءيش ريغب انا اقر أ فرد زدضا ةفط : اناجم

 ةراغ رصت ملف ءاموقتم الام مست مل اهنأل ؛انامج عقي ثيح] :اهدي يف ءيش الو (ع) .خلإ ئعلاح :اهحورل ةأرملا

 هنم تناب اهدي يف ءيش الو اهعلاخف «يدي يف ام ىلع يعلاح :هل تلاق ول يأ [(ع) .رورغلاب عوحرلاو هل
 (صلختسم) .هريغو لاملا لوانتي ةماع "ام" ةملك نأل ؛لاملا ةيمستب هرغت ل اهنأل ؛اهيلع ءيش الو اناج
 ءيش اهدي يف سيلو اهعلاخف ءمهاردلا نم وأ لاملا نم يدي يف ام ىلع ىعلاخ :هل تلاق ول يأ :خ! هيلع تدر

 اهيلع عجريف «لام يف هتعمطأ ثيح هترغ األ ؛"لام نم" :تلاق ام يف هنم هتذحأ يذلا اهرهم جوزلا ىلع تّدر

 هتميق وأ ىمسملا باجيإ ىلإ هجو الو «ضوعب الإ هكلم لاوزب ًايضار جوزلا نكي مل الام تمس امل اهنأل ؛لدبلاب
 عضبلا هب ماق ام باجيإ نيعتف «جورخلا ةلاح موقتم ريغ هنأل ؛لثملا رهم وهو عضبلا ةميق باحيإ ىلإ الو «ةلاهجلل

 :يعفاشلا دنعو هنم هتأربأ تناك ول اذكو ءاهيلع ءيش الف ًاضوبقم نكي مل اذإو «ضوبقملا رهملا وهو جوزلا ىلع
 اهيلع بجتف «ةثالث هلقأو «عمجلا تركذ اهنأل ؛"مهارد نم" :تلاق اميف مهارد ةثالث اهيلعو اهلثم رهم هيلع درت

 لوحخدلا لاح عضبلا نأل ؛لثملا رهم بحيو «ةلاهجلل ةيمستلا لطبت ثيح مهاردب اهحوزت اذإ ام فالخب «هب نقيتلل

 ۲۷۷/١[ :قئاقحلا زمرإ .ىمسملا لهج اذإ هتميق باجيإ نكمأف «موقتم
 نايبل "نم" نوكت دق :انلق ,نامهرد وأ مهرد كلذو «مهاردلا ضعب بجي نأ يغبنيف ضيعبتلل "نم" ةملك :ليق نإف

 يف ام ىلع علاخ" :اهوقو «نايبلل يهف ماهيإ برض ىلع لمتشا هنكل هسفنب مالكلا مت عضوم لك يفف «سنجلا

 قرف الو «نايبلل تنيعتف ءوه سنج يأ نم فرعي ال اهدي يٿ ام نأل ؛ماهإ عون هيف نأ الإ هسفنب مات مالك "يدي
 مهرد بوجو يغبنيف فرعا يف امأ ءرهاظ ركنملا يق اذه نأب ضرتعاو «ةفرعم وأ ةركنم مهاردلا تركذ اهوك نيب

 .دهعلا ىلع ةلاد ةنيرق مدع دنع يأ ةيدهعلا ناكمإ مدع دنع اذه نأب بيحأو «ةيسنجلا ماللاب ةيعمجلا نالطبل دحاو

 (صلختسم «حتف) .هيف ةيعمجلا رابتعا بجوف سنجلل نوكت الف "يدي يف ام ىلع" :اطوق وهو انهه تدجو دقو
 (ع(.ط) .اهيلع ءيش ال ضبقت مل نإو "لام نم" :اهوق يف هنم هتذحأ يذلا :اهرهم



 علخلا باب ٤۷۱ قالطلا باتك

 أريت ل هنامض نم ةئيرب اهنأ ىلع اهل قبآ دبع ىلع اهعلاخ نإو «مهارد ةثالث وأ

 ةأرملا يأ ةأرملا يأ

 عقو "ىلع" يفو «تنابو فلألا ثلث هل «ةدحاو قلطف "فلا د ئقلط" تلاق
 ي جوزلل يأ ةدحاو ةقلط يأ ر مهرد فلأب يأ ا ها لاا

 ea e e ee ® او تقلطف ىلع وأ فلأب اثالث كسفن يقلط ءاناجم يعجر

 ا 2 0 يأ فلا يأ تاقلط ثاللث يأ هيلع ءيش ريغ نم يأ يعج ر قالط يأ

 (ع«ط) .اهتلمك لقأ اهدي يف ولو "مهارد نم" :اهوق يف مهارد ةثالث هيلع تدر يأ :مهارد ةثالث وأ

 (يشحم) .هراضحإو هميلست يلع سيل :تلاق ناب :هنامض نم

 اهدبع ىلع فلتخا نإو يأ [(ط) .تزجع نإ هتميقو تردق نإ هنيع ميلست اهيلعو نامضلا نم ةأرملا يأ ]:أربت م
 ةءاربلا طارتشاو «ضوعلا ةمالس يضتقيف «ةضواعم دقع هنأل ؛ةأرملا أربت مل هراضحإو هميلست نم ةئيرب اهفأ ىلع قبآلا

 ةدسافلا طورشلاب لطبي ال هنأل ؛علخلا لطبي الو دقعلا بحومل افلاخم هنوكل طرشلا لطبيف «دساف طرش هنع

 ؛علخلا يف ال عيبلا يف اهنع يهنم هنأل ؛ةدسافلا طورشلاب لطبيو «قبآلا يف حصي ال ثيح عيبلا فالخب حاكنلاك

 هبيع نم ةءاربلا امأ ءتزجع نإ هتميق ميلست الإو «هيلع تردق نإ هنيع ميلست اهيلع بحو طرشلا لطب اذإف

 (حتف) [؟1//١ :قئاقحلا زمر] .ةحيحصف

 تاقلط ثالث تبلط امل اهأل [(نيكسم) .مهرد ثلئو امهرد نوئالثو ةثالثو ةئام ثالث وهو]:فلألا ثلث هل

 اذإ اذهو «ضّوعملا ىلع مسقني ضوعلاو «ضاوعألا بحصت ءابلا نأل ؛فلألا ثلثب ةدحاو لك تبلط دقف «فلألاب

 يئقلط" :هل اهوق لبق اهقلط نكي مل اذإ لالا بوحول ائئاب نوكيو ءيش بحي ال اهقلطف ماق ول نح سلحجبا يف اهقلط
 كلام دنعف «دحاو سلجم يف ةقرفتم وأ ةعفد اثالث اهقلط ول امك فلألا لك هل «ةدحاو اهقلط ناك نإف «"فلأب ثالث

 (حتفو «نيع «صلختسم) .ءيش ريغب قالطلا عقي دمحأ دنعو «فلألا لك اهمزل ًادحاو قلطو ًاثالث تبلط نإ

 [۲۷۸/۱ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو اهقلطف "فلأ ىلع ًاثالث ئقلط' :اهوق يف يأ :ىلع يفو

 نأل ؛ةفينح يبأ دنع ءيش ريغب ايعجر عقي ةدحاو اهقلطف «فلأ ىلع اثالث ييقلط تلاق ول يأ :ًاناحجي يعجر عقو

 لاق نم اذكو «ةيآلا (١؟:ةنحتمملا) ایش للاب ا نَا ىلع :ىلاعت هللا لاق مامإلا دنع طرشلل "ىلع"

 ىلع عزوتي ال طورشملاو ءطرتشلاب ةقيلعت حصي قالطلاو اطر نوكو رال يلخدت نأ ىلع قلاط تنأ :هتأرمال

 ةيعحر عقيف طرشلا ءازحأ ىلع عزوي ال لدبلاو «فلألا موزلل اطرش ثالثلا عاقيإ زاح انههو «طرشلا ءازحأ

 تاضواعملا يف ءابلا لثم "ىلع" نأل ؛فلألا ثلثب ةنئاب ةقيلطت عقي هشم يعفاشلا لوق وهو امهدنعو «ءيش الب

 «ةرورض ضرعلا ىلع لمحيف «طرشلاب هقيلعت حصي ال عيبلا نأ هلو «فلأ ىلع وأ فلأب دبع تعب يف امك
 :كلام دنعو ءايعجر عقيف ائدتبم جوزلا ناك لاملا بجي مل اذإف ,ءطرشلاب هقيلعت ةحصل قالطلا يف ةرورض الو

 (حتف «ئيع «صلختسم) .فلألا لك اهمزلي
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 كيلعو قلاط تننأ «تنابو ا فلأب قلاط تنأ .ءيش عقي م
 0 اهسلجم يف فلألا ةأرملا يأ فلأ يأ 4ِ اه لاق ولو يأ

 PS امل رايخلا طرش حصو ءاناجم قتعو تقلط فلأ كيلعو رح تنأ وأ «فلأ
 ةأرملل يأ علخلا يف

 كسفن يقلط :جوزلا اه لاق اذإ يأ [(ع) .هل اهلك فلألا ةمالسب الإ ةنونيبلاب ضري مل هنأل] :ءيش عقي مل

 هل اهلك فلألا ميلستب الإ ةنونيبلاب يضر ام جوزلا نأل ؛فلألا ثلثي قالطلا عقي مل ةدحاو تقلطف «فلأب اثالث
 اهقلطف "فلأب ًاثالث ئقلط" :اهوق فالخب «هقح يف ارارضإو ًافاحعإ ناك فلألا ثلثب ةدحاولا عوقوب انمكح ولف
 (صلختسم) .ىلوأ فلألا ثلثب اه ىضرت نألف فلأب ةنونيبلاب تيضر امل اهنأل ؛ةدحاو

 :اه لاق اذإ يأ [(ع.ط) .ءيش اهمزلي الو قلطت ال لبقت مل ولو ءلالا بوحول ةدحاوب] :تنابو اهمزل تلبقف
 وأ لدبلا ةمالس يضتقيف «قيلعت وأ ةلدابم هنأل ؛فلألا اهمزلو تقلط ةأرملا تلبقف «فلأ ىلع وأ فلأب قلاط تنأ

 لبقت مل ول اهنأل ؛اههوبقب ديق امنإو ءةضيرم الو ةهيفس الو ةهركم نكت ملو سلحملا يف تلبق اذإ طرشلا دوحو
 :هلوق نعم نأل ؛"فلأ ىلع وأ فلأب" :لاق اذإ اميف نيعأ نيهحولا يف لوبقلا نم دبالو «ءيش اهمزلي الو «قلطت ال

 طرشلاب قلعملا نأل ؛لوبقلا ىلع عوقولا فقوت امئِإو «هلوبق نودب بحي ال ضوعلاو ,كيلع يل بجي ضوعب "فلأب"

 (حتف «صلختسم) .اهسفن اه ملست نأ الإ هل لالا ملست ال األ ؛نئاب قالطلاو ءطرشلا دوحو لبق لزني ال

 [(ط) .الوأ فلألا لبق ءاوس ءيش ريغب يأ ] : :اناجم قتعو تقلط (ع).خلإ تنأ :هدبعل ىلوملا لاق وأ يأ :تنأ وأ

 ريغب ةأرملا تقلط فلأ كيلعو رح تنأ :هدبعل ديسلا لاق وأ فلأ كيلعو قلاط تنأ :هتأرمال جوزلا لاق اذإ يأ

 اذإ فلألا امهنم دحاو لك ىلع امهدنعو ءالبقي مل وأ فلألا البق ءاوس ةفينح يبأ دنع كلذك دبعلا قتعو «ءيش

 كلو ماعطلا اذه لمحا" :مهلوق نإف «ةضواعملل لمعتسي مالكلا اذه نأل ؛قاتعلاو قالطلا عقي ال لبقي مل ناو «لبق
 فلأ كيلعو «ةضراع ةلالدب لاصتالاو ءاهسفنب ةلمج لك دارفنا لصألا نأ :هلو "مهردب" :مهوق ةلزنمب 'مهرد
 عيبلا فالخب «لاملا نع ناكفني قاتعلاو قالطلا نأل ؛انه ةلالد الو «لاحلا ةلالدب الإ هلبق ام. طبترت الف ءةمات ةلمج

 ةأرملا تلاق ول فالخلا هذه ىلعو «ةثالثلا تلاق هبو «يفي امهوقبو «لاملا نودب نادحوي ال امهإف ةراحإلاو

 لاملا بجي ملو قاتعلاو قالطلا عقو كلذ لبقف "فلأ كلو يقتعأ" :دبعلا لاقو «"فلأ كلو يقلط" :اهحورل

 (حتف «صلحختسم «ييع) .لاملا امهيلع بحي نيبحاصلا دنعو «هدنع امهيلع
 ولو حص تلبقف ًالثم "مايأ ةثالث رايخلاب كنأ ىلع فلأب قلاط تنأ" :اهل لاق اذإ يأ :خلإ رايخلا طرش حص
 طرش حص تلبقف «مايأ ةثالث رايخلاب اهنأ ىلع فلأ ىلع اهعلاخ اذإ اذكو «حصي ال "رايخلاب ينأ ىلع" :لاق
 لوق اذهو «مزال لاملاو عقاو قالطلاف تراتحا نإو .قالطلا عقي الو «علخلا لطب ةدملا يف رايخلا تدر نإف «رايخلا

 اهبناج نم نيمي هنأ ىلع ءانب اه رايخلا طرش حصي ال :الاقو «هبناح نم نيميو اهبناج نم ةضواعم هنأل ؛مامإلا
 = فالح ىلع عيبلا يف رايخلا توبث :تلق نإف .ةثالثلا تلاق هبو ءاهيلع مزال لاملاو ءلاحلا يف عقاو قالطلاو اشیا
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 al 3” نت ا o ا مسا j| ف ع ءا : .
 ,عيبلا فالخخ قدص «تلبق ‹«يلبقت ملف فلاب سما كتقلط هل ال علخلا ف

 EASA ها عما راو أ في قا برو ا يوك ع5 قط نو ةأرابملاو علخلا طقسيو
 علخلا ىلع فطع طقسي لعاف طاقسإلا نم

 كش الو «لاومألا يف نبغلا عفدل ناك امنإ عيبلا يف هتوبث نأل ؛ةلالد انه هانتبثأ :تلق «هريغ هيلع ساقي الف سايقلا =

 نم عنملل ال داقعنالا دعب خسفلل رايخلا نأ :امهل ءرثكأ هيف يورتلا ىلإ ةجاحلاو ءّرضأ سوفنلا يف نبغلا نأ

 نم طرشو هبناج نم نيمي هنأل ؛خسفلا لبقي ال علخلاو «نيبناحلا نم خسفلا نالمتحي ال نافرصتلاو «داقعنالا

 ىلع فقوتي الو عوحرلا لوبق لبق اهعوحر حصي يح عيبلا ةلزنم.اهبناج نم علخلا نأ :ةفينح يبألو ءاهبناج

 ءارو ام ىلع فقوتيو هنع هعوحر حصي ال نح نيمي جوزلا بناح يف امأو ءا رايخلا طرش حصف «سلجلا ءارو ام

 ؛تاكيلمتلا نم هنأل ؛سايقلا فالح ىلع عيبلا يف هطارتشا نأ عيبلا نيبو هنيب قرفلاو «نامبألا يف رايح الو سلجملا

 (حتف «صلختسم) .تاطاقسإلا نم هنأل ؛سايقلا قفو ىلع علخلا فو «صنلا دروم ىلع رصتقيف
 (ع) .خإ كتقلط :هتأرمال لاق ولو يأ :كتقلط (ع) .مامإلا دنع جوزلل رايخلا طرش حصي ال يأ :هل ال

 نوكيف «ثنحلا طرش اهلوبقو هبناج نم نيم لام. قالطلا نأل ؛قلطت ملو هنيميب ةأرملا نود لحرلا يأ :قدص

 طرشلاب ارارقإ نوكي ال نيميلاب رارقإلا نألو ۲۷۸/١[ :قئاقحلا زمر] .طرشلا دوحول ركنم هنأل ؛هيف هلوق لوقلا
 (صلختسم) .طرشلا نودب نيميلا ةحصل

 ؛يرتشملل لوقلاف «تلبق :يرتشملا لاقو «لبقت ملف سمأ فلأب دبعلا اذه كنم تعب :هريغل لاق ول هنإف :عيبلا فال

 (حتف «ييع) .عمسي الف هنم عوحر لوبقلا راكنإف «لوبقلاب رارقإ هب رارقإلاف «لوبقلاب الإ متي ال عيبلا نأل

 "هتأرما لحرلا أراب"و «هبحاص امهنم دحاو لك أربأ يأ "هكيرش أراب" ردصم ةأرابملا :ةأرابملاو علخلا طقسيو

 حاكنلا قوقح عيمج هب طقسي امهنم الك نأ يف نايواستم علخلاو ةأرابملاف ءرخآلا نع امهنم دحاو لك ئرب اذإ

 علخلا ناك اذإ تح «رحآلا ىلع امهنم لكل ام علخلا دنع ةتباثلا ةعتلاو رهملا نم حاكنلاب ةبحاولا قوقحلا يأ

 ولو «ءيشب هيلع عحرت ال ائيش تضبق نكت مل ولو ؛ءيشب اهيلع عجري ال رهملا تضبق دقو لوحدلا لبق ةارابملاو
 قوقح نم هبحاص نع امهنم لك ةءارب نايضتقي نيظفللا نيذه نأل ؛قادصلا طقسيو اهمزل لام ىلع اهعلاح

 .جوزلا ىلع رهملا اهو ءطقف هايم ام الإ امهيف طقسي ال دمحم دنعو «مامإلا دنع اذهو ,دقعلا

 لاقو «ةثالثلا تلاق هبو «ةيمستلاب الإ ةدعلا ةقفن طقست الو «لوحدلا لبق تضبق ام فصنب اهيلع عوحرلا هلو

 امك هايم ام الإ علخلا يف طقسي الو كثي ةفينح وبأ لاق امك حاكنلا قوقح عيمج ةأرابملاب طقست :هكلني فسوي وبأ

 قوقحب هانديق نكل ةقلطم تناك نإو يهف «ةلعافم اهنأل ؛نيبناحلا نم ةقلطملا ةءاربلا يضتقت ةأرابملا نأل ؛دمحم لاق

 «ماكحألا يف عاطقنالا ىلإ ةرورض الف «حاكنلا سفن يف لصح دقو عالخنالا علخلا ىضتقمو «لاحلا ةلالدب حاكنلا

 = هقوقحو هماكحأو حاكنلا يف اهقالطإب لمعيف ةأرابلاك قلطم وهو «لصفلا نع ئبني علخلا نأ :ةفينح يبألو
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 لامب اهأراب وأ اهعلاخ ول ىتح حاکنلاب قلعتي ام رخآلا ىلع دحاو لكل قح لك
 لا دنع تباثلا نيجوزلا نم

 e a يل وعدا a ناک مولعم

 هبحاص دنع يأ نيجوزلا جو 1

 ةقفنو «حاكنلا ببسب سيل هبوحو نأل ؛اهيف هل لحد ال قوقحلا نم هريغ نأل ؛"حاكنلاب قلعتي ام" :هلوقب ديقو =

 ةنوؤم يهو ريغصلا دلولا ةقفن نم ةءاربلا اطرش ولو «تطقس اهنم ةءاربلا اطرش ول نكلو ءدعب بحت مل ةدعلا

 اهجورخ نأل ؛نيكسلا نع اهؤاربإ حصي الو ءالف الإو ءحص هوحنو ةنسلاك اتقو هل اتقو نإف ءرظني عاضرلا
 اهقح صلاح هنأل ؛علخلا يف اطورشم حص اهكلم تنكس وأ اهتمرتلا نأب كسلا ةنوؤم نع هتأربأ ولو «ةيصعم

 كلذكو «عقت مامإلا نع نسحلا ةياور يفو ءال ةياورلا رهاظ يف ؟حاكنلا نيد ىوس رخآ نيد نم ةءاربلا عقت له مث

 .بحوت ال اهنأ حيحصلاو «خياشملا فالتخا هيف ؟نويدلا رئاس نع ةءاربلا بجوت له ةأرابملا
 نأل ؛عقت ال ةياورلا رهاظ يف ؟حاكنلاب ةقلعتملا قوقحلا نع ةءاربلا عقت لهف لام ىلع قالطلا ظفلب دقعلا ناك اذإ امأ

 مامتإل ؛اهنع ةءاربلا عقت ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفو «حاكنلاب بحاولا قحلا طاقسإ ىلع لدي ال قالطلا ظفل

 «علخلا يف باوجلاك هيف باوجلا امهدنعو «ةأرابملاو علخلاك هنأ حيحصلاف ءارشلاو عيبلا ظفلب علخلا ناك ولو ءدوصقملا

 در اهيلع بجي نكي مل نإو «رهم هيلع ناك نإ ةءاربلا عقتو قالطلا عقي «ةأرملا تلبقف "كتعلاخ" :هتأرمال لاق ولو

 ناك رهمو ءرخآ ببسب هيلع بحاو نيد طقسي الو «علخلا ركذب افرع روكذم لاملا نأل ؛رهملا نم اهيلإ قاس ام
 (حتف «ئيع) .ةلعافملا ةغيصب نيجوزلا نيب رداصلا علخلا ناك اذإ اميف طوقسلاو «تباث حاكن يف هيلع امل

 (عءط) .حيحصلا حاكنلا يف تباث قح لك يأ "طقسي" لوعفم بصنلاب :قح لك
 علاخ ول يح يأ حاكنلاب قلعتي امث هبحاص ىلع امهنم لكل قح لك ةأرابملاو علخلا طاقسإل نايب] :اهعلاخ ول ىتح

 :نيهجو نم قرف امهنيب ءركذي مل اذإ امأ ءضوعلا ركذ اذإ "كتعلاخ"و "كتعلخ" نيب قرف ال [(ع) .هتأرما لحر
 (حتف) .يناثلا فالخب لوألا يف ةءارب ال :يناثلا "كتعلاح" فالخب «لوبقلا ىلع فقوتي ال "كتعلح" نأ :لوألا

 (ع) .بوثلا اذه ىلع ئئراب :تلاق وأ بوثلا اذه ىلع كتأراب :لاق نأب :اهأراب

 ةلاهج ًالوهحب ناك ول هنأل ؛هب ديق [ًامهرد وأ ًادبع وأ ابوث ناك ءاوسو ءانيد وأ ًانيع ناك ءاوس] :مولعم لام
 ةيمستلا تلطب ماعلا يلخن رمثي ام ىلع وأ «ءءيش هيف سيلو «تيبلا اذه يف ام ىلع :تلاق ول امك ةكردتسم ريغ

 (حتف) .يوره بوثك ةشحاف ريغ تناك ول ام فالخب «رهملا نم هتضبق ام تدرو
 اهفلأو ءاعدالل مسا وهو [(ع) .ضبقت مل ام عفد هيلع الو تضبق ام در اهيلع بجي ال ىح] :رهملا يف ىوعد

 (نيكسم) .برغملا يف اذك «ىواتفو ىوتفك حتفلاب ىواعد اهعمجو «نونت الف ثينأتلل
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 اها, هتريغص علح نإو ,ةدعب وأ امب لوخدلا لبق ضوبقم ريغ وأ ناك او
 بألا لوحدلا دعب يأ ةأرملاب يأ ناك ءاوسو يأ يلا

 ءرخآ الام وأ هضعب وأ رهملا ايم وأ ًائيش ايمسي ال نأ امإ هنأل ؛هوجو ىلع مسقني اذهف :هدعب وأ اه لوخدلا لبق

 ؛ضوبقم ريغ وأ ًاضوبقم نوكي نأ امإ ولخي ال رهملاو «هدعب وأ لوحدلا لبق نوكي نأ امإ :نيهجو ىلع دحاو لکو
 لك ئرب ضوبقم ريغ رهملا ناكو لوخدلا لبق علخلا ناكو اعيش ايّمسي ال نأ :لوألا :ًاهجو رشع ةتس ةلمجلاف
 رهملا ناكو «لوحدلا لبق ناكو ائيش ايّمسي ال نأ :يناثلا «حيحصلا يف حاكنلا يف همزل امم رخآلا قح نع امهنم

 رقم ريغ رهلاو اذكه يارا [ضوبتم رها تاكو :قوحذلا نعي :ناكو اعشاب ل نأ ا اضرب

 .ًالثم مهرد فلأ وهو رهملا ايمسي نأ :سماخلا ؛لوألاك ثالثلا روصلا يق مكحلاف

 ناكو لوحدلا لبق نوكي نأ :عباسلا ءطرشلاب هعيمجب اهيلع عجر ًاضوبقم ناكو لوحدلا دعب نوكي نأ :سداسلا

 ضوبقملا فلألابو ءاسايق لوخدلا لبق قالطلاب ةئام سمحو طرشلاب فلأ «ةئامسمحو فلأب اهيلع عحري ًاضوبقم

 عحري الو ءاسايق دئازلاب اهيلع عحريو رهملا عيمج هنع طقسي ءاضوبقم رهملا نوكي ال نأ :نماثلا ءاناسحتسا طقف

 دعب ناكو فلأ رهملاو الثم اهرهم رشع ىلع اهعلاخ نأب رهملا ضعب ايمسي نأ :عساتلا ءانتاسحتسا ءيشب اهيلع

 هنع طقسي ءاضوبقم رهملا نوكي ال نأ :رشاعلا ءاه يقابلا ملسيو «مهرد ةئامم اهيلع عحري «ضوبقم رهملاو «لوحدلا

 .علخلاب يقابلاو طرشلاب ةئام ءرهملا لك

 ةئام سمح و علخلا لدب ةئام اهنم ةئام تسب اهيلع عحري «ضوبقم رهملاو لوحدلا لبق نوكي نأ :رشع يداحلا

 نأ :رشع يناثلا ءلوخدلا لبق اهرهم رشع هنأل ؛اناسحتسا ًامهرد نيسمخب عجريو ءاسايق لوحدلا لبق قالطلاب

 هلف «ضوبقم رهملاو لوخدلا دعب ناكو رهملا ريغ الام ايمسي نأ :رشع ثلاثلا «هلك هنع طقس ًاضوبقم رهملا نوكي ال

 نأ :رشع سماخلا «علخلا مكحب رهملا هنع طقسيو «ىمسملا هلف اضوبقم رهملا نوكي ال نأ :رشع عبارلا ريغ ال ىمسملا

 سداسلا «هنم ءيش در اهيلع بحي الو تضبق ام اهل ملسيو «طرشلاب ىمسملا هلف «ضوبقم رهملاو لوحدلا لبق نوكي
 [۲۷۹/۱ :قئاقحلا زمر] .علخلاب رهملا هنع طقسيو طرشلاب ىمسملا هلف ءًاضوبقم نوكي ال نأ :رشع

 (عءط) .اهحوز نم ةريغصلا هتنبا يأ :هتريغص

 طقسي الو ةريغصلا لام نم بألا نيع ام جوزلا قحتسي ال امام ةريغصلا هتنبا لحرلا علاح اذإ يأ :اهيلع ردي م

 ام ىلع ايعجر وأ انئاب قالطلا عقي يأ "تقلطو" :هلوقو ءاهيلع ذفني الف ءهب عربتلاك اهلام ىلع علخلا نأل ؛رهملا

 رمخلاب علخلا نأ ىرت الأ «قالطلا عوقو مدع لاملا بوحو مدع نم مزلي ال هنأل ؛حصألا يف ليصفتلا نم قبس

 تلبق وأ اهسفن لامي ةريغصلا جوز نيبو اهنيب علاخ ول مألا نأل ؛بألاب ديقو «ءيش بحي الو قالطلا هب عقي

 (حتف «صلختسم ؛ييع) .قالطلا عقي ال هنأ حيحصلا ءنمضت ملو فضت مل نإو «يبحألاك علخلا مت



 علخلا باب ٤۷٦ قالطلا باتك

 .هيلع فلألاو تقلط نماض هنأ ىلع فلأب ولو تقلطو
 ةريغصلا يأ

 (ع) .مهرد فلأب بألا علاخ ولو يأ :فلأب ولو (ع) .حصألا ىلع بألا لوبقب ةريغصلا يأ :تقلطو
 (ع) .اهمزلي ال لاملا نأل ؛اهنع ليفك هنأ هل مزتلم هنأ نعم. فلألل :نماض

 عوقوو ىلوأ بألا ىلعف «حيحص يبحألا ىلع علخلا لدب طارتشا نأل ؛بألا ىلع بحاو يأ ] :هيلع فلألاو

 اهرهم ىلع علخلا امأ ءاهرهم لثم رخآ لام ىلع اهعلاخي نأ ةلأسملا ليوأت نإ :ليق [(ع) .بألا لوبقب قالطلا

 حصألاو «كلذ يف هنامض ربتعي الو «موقتع. سيل اع. ءيش ةلباقمب اهكلم لاطبإ ةيالو هل سيل بألا نأل ؛زئاج ريغف

 فقوت اهيلع لدبلا جوزلا طرش ولو .حيحص هايإ بألا نامضو ءرخخآ لام ىلع علخلاك اهرهم ىلع علخلا نأ

 .بلاح حاكنلاو بلاس علخلا نأ فرعت يلا يهو «ةزيمم نوكت نأب هل ًالهأ تناك نإ اهوبق ىلع

 حص اهنع بألا لبق نإو ءرم امك لاملا موزل نود هدمتعي قالطلا عوقوو ءطرشلا دوحول اقافتا عقو تلبق نإف

 ىلع اهعلاخ نإو «ةباينلا لمتحي ال وهو نيميلا طرش نعم اهوبق نأل ؛حصألا يهو ىرخأ يف حصي الو «ةياور يف

 ىلعف بألا هلبق نإو ءانركذ امل ءيش رهملا نم طقسي ملو «قالطلا عقو تلبق نإف ءاهلوبق ىلع فقوت اهرهم

 ةيالو يف لحدي مل هنأل ؛اهرهم طقسي الو طرشلا دوجول ؛قالطلا عقوو حص هنمض نإو «هنمضي مل ام نيتياورلا
 (حتف) ١81١/١[ :قئاقحلا زمر] .بألا



 راهظلا باب 4۷ قالطلا باتك

 اهظلا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 ا ل هيعاودو ءطولا مرح ,ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحمب ةحوكنملا ايبشت وه
 ةوهشب ليبقتلاو سمللاك رهاظملا ىلع ةمرح ةأرماب يأ عرشلا يف راهظلا يأ

 اضيأ زوشنلا هببس نوكي راهظلا نأ :علخلا نيبو هنيب ةبسانملا [(ع) .رهاظي رهاظ نم ردصم وه] :راهظلا باب

 وهو «هئاقب عم مهرحت راهظلاو «حاكنلا عطقب ميرحتلا يف لمكأ هنأل ؛علخلا مدقو «علخلا يف امك ةجوزلا لبق نم
 :لاقيو ءرخآلا رهظ ىلإ هرهظ امهنم لك لعجي ةوادع امهنيب ناك اذإ نيصحخشلا نإف «رهظلاب رهظلا ةلباقم :ةغل

 نم :ةحوكنملا هيبشت وه (حتف) .ديعبتلا نعم هنمضتل هسفنب دعتم هنأ عم "نم"ب هتيدعتب هتأرما نم رهاظ

 راهظ حصي الف ءامكح ولو غلابلا لقاعلا ملسملا جوزلا يأ هتحوكنم جوزلا هيبشت يأ هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ
 هركملا اذكو «هراهظ حصيف ناركسلا امأ ءيبصلاو مئانلاو هيلع ىمغملاو مسربملاو شوهدملاو هوتعملاو نونجملاو يّمذلا

 ةمرح :همكحو «هماقم موقي ام وأ "يّمأ رهظك يلع تنأ" :هلوق :هنكرو «ةموهفملا هتراشإب سرحألاو ئطخملاو

 ءالوأ امي ًالوعدم ةنونحب وأ ةريغص وأ ةيباتك تناك ول ام ٌمعف ةحوكنملا قلطأو «ةرافكلا دوجو ىلإ يعاودلاو ءطولا

 (حتف) .ثالث وأ ةدحاوب ةنابملاو ةيبنجألاو ةبتاكملاو دلولا مأو ةربدملاو ةمألا نم راهظلا حصي الف

 طئارش نم ينعي هيلع ةمرحم ىثنأب يأ [(ط) .ةرهاصم وأ عاضرب ولو هبشملا رهاظملا ىلع يأ ] :هيلع ةمرحع
 حصي ال "يبا وأ يأ رهظك يلع تنأ" :اهل لاق ول ىح ءاسنلا سنج نم نوكي نأ هب رهاظملا ىلإ عحرت ىلا راهظلا

 رهظلا نألو «راهظلا ىون نإو ةأرما هب رهاظملا ناك اذإ اميف هب درو امنإ عرشلاو «عرشلاب فرع امنإ هنأل ؛راهظلا

 ( ةدايز عم حتف) .اهيلإ رظنلا مرحي يلا ءاضعألا نم سيل نبالاو بألا نم
 رابتعاب ةمرحلا ديبأت دارملا [(ع«ط) .ةدبؤم ريغ ةمرحم نع زارتحا تحألاو تنبلاو مألا لثم] :ديبأتلا ىلع

 اقافتا دازي نأ يغبني :ليقو «ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب رهاظملا ىلع ةمرحلا تناك ءاوس «هلاوز نكمي ال فصو

 نوكي :دكلي فسوي يبأ دنعو كلي دمحم دنع ًارهاظم نوكي ال اممي ةأرما هّبش ول هنأل ؛اهتنبو اهب نزملا مأ جرختل

 اهسمل وأ ةأرما لبق ولو «يناثلل افالخ دمحم دنع ذفني امهحاكن زاوحجب ىضق اذإ يضاقلا نأ ىلع ءانب اًرهاظم

 ؛ءطولا اذه هبشي الو ءم ةفينح يبأ دنع ارهاظم نكي مل اهتنباب هتأرما هبش مث ,ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب

 (حتف) ١8١/١[ :قئاقحلا زمر] .اهيلع صوصنم هتمرح نأل
 ْنِم ِةَبقَر ُريرْحَتف» :لاق نأ ىلإ م:صصقلا) (ْدِهِئاَسن ْنِم َنوُرِهاَظُي َنيِذَّلاَول :ىلاعت هلوقل :هيعاودو ءطولا مرح

 «يلصت نعد اهآر «تماصلا نب سوأ ةأرما «ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ يف تلزن (۳:صصقلا) اسامي نأ لبق

 انأو نيجوزت اسوأ نإ :تلاقف 4# يبلا تتأف ءاهنم رهاظف بضغف تبأف ءاهدوار تمّلس املف ءءانسح تناكو

 = مهتممض نإ ةيبص هنم يل نإ :التلع هل تلاق اأ يورو «همأك ئلعح يطب رثنو نش ىلح املو «يف بوغرم ةباش



 راهظلا باب 4۷۸ قالطلا باتك

 هدوعو .طقف هبر رفغتسا هلبق عئطو ولف ءرفكي يح "ىم رهظك يلع تنأ"ب
 ريفكتلا يعاودلاب أو رهاظملا يأ هراهظ نع

 :اهل لاق لع هنأ يورو "ءىش نم كرمأ يف يدنع ام" :التلع لاقف ءاوعاح يلإ مهتممض نإو ءاوعاض هيلإ =
 :لاق .دجي ال :تلاقف "ةبقر قتعي" :كتفع لاقف «ةيآلا تلزنف «ىلاعت هللا ىلإ تكشو تفتهف "هيلع تمرح"
 :تلاق "يكسم نينن مطرف" :لاق مایص نم تو ريبك خيش !هللا لؤسر اي :تلاقا ."نيغباتتم نيرهش موضيف"

 هنع يمعطأو يهذا تنسحأ" :لاقف «رخآ قرعب هنيعأ نإ :تلاقف "رمت نم قرعب هنيعأس" :لاقف «ءيش نم هدنع ام

 ضيحلا يف لالح «ءاربتسالاو فاكتعالاو مارحإلاو راهظلا يف مارح ءطولا يعاودو .ثيدحلا "انيكسم نيتس
 ؛ةقيقحلا هب داري الف هيف زاحج وهو ءطولا هب ديرأ سامتلا نأل ؛مارحب سيل يعاودلا :ديدجلا يف يعفاشلا لاقو «مايصلاو

 زاجلا لوانتي هنإ :لوقن وأ «زاجملا ىلع ليلدلا موقي يح هيلع لمحيف «ديلاب سمللا ةقيقح سامتلا :لوقن نحنو

 كلي دمحأ نعو زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا عنتمي ال هلثعو «ةمرحلا عضوم يف ًاطايتحا سايقلا هب هريغ قحليو ءاظفل

 (حتف «ييع) .يعاودلا مرحت ال :ةياور يف
 .ىرخأ ةرافك هيلع بحت ال يأ ] :طقف هبر رفغتسا (ط) .لإ تنأ :هتأرمال جوزلا لوقب يأ :يلع تنأ ب
 نأ يور ام امهيلع ةجحلاو «تارافك ثالث هيلع :يعخنلا لاقو «ناترافك هيلع :ريبج نب ديعس لاقو [(ط)

 ينأرما نم ترهاظ ينإ !هللا لوسر اي :لاقف هي يبلا ىتأ ءاهنم رهاظ دقو هتأرما عقاو نيح رخص نب ةملس

 :لاق ءرمقلا ءوض يف اهلاخلخ تيأر :لاقف "هللا كمحري كلذ ىلع كلمح ام" :لاقف ءرفكأ نأ لبق اهيلع تعقوف

 ولو "رفكت يح دعت الو كبر رفغتسا" :هل لاق :ةياور يلو «ةعبرألا هاور ,"هللا كرمأ ام لعفت يح اهبرقت الف"
 (حتف) [۲۸۲/۱ :قئاقحلا زمر] .هل لکل هنّيبل هيلع ًابجاو رخآ ءيش ناك

 بوحو هب رقتسي يذلا اولاق امل َنوُدوُعَي منم :ىلاعت هلوق يف روكذملا رهاظملا] :اهتطو ىلع همزع هدوعو
 هلوقل ؛راهظلا دعب هدوعب ةرافكلا بحت امنإو «ةرافكلا بحوي ال هدحو راهظلا سفن نأ ملعا [(ع «ط) .ةرافكلا

 بحوملا نأ ملعف «راهظلا دعب دوعلاب ريرحتلا لصاو ثيح (٠:ةنحتملا) 4دب ُريِرْحَتف اوُلاق امل َنوُدوُعَي مّن :ىلاعت

 مزعلا ال اهثطو ةحابتسا دوعلاب دارملاو «هترافك يطعي وأ اهقلطي نأ نيب جوزلا ريخي دعي مل نإف «هدعب دوعلا وه
 دعب اهتحابتساب نوكي امنإ وهو هعفرو اولاق ام ضقنل نودوعي مث ةيآلا يف دارملا :اولاق مهنأل ؛ءطولا سفن ىلع

 E راهظلا دعب اهكسمبي نأ دوعلا :يعفاشلا لاقو «ةمرحلل ادض هنوكل ؛اهعيرحت

 ؛ًاحاكن اهكاسمإ يف راهظلا ضقنف «ضقنلا دوعلا نأل ؛هدنع ةرافك همزاي ال راهظلاب الوصوم قلط ول نح قلطي الو
 ENS EN E وب هعيش مطولا وعلا ١ SSO SEE نأ يقفل له ىعومفأ]

 - ناك ول هنأل ؛رهاظ هداسف اذهو «ةيناثلا نودب اهؤطو مرحي الو «ىرحأ ةرم راهظلاب ملكتي نإ :ةيرهاظلا تلاقو



 راهظلا باب 4۹ قالطلا باتك

 كارو كبازو همأك اعاضر همأو هتمعو هتخأو ءاهرهظك اهحرفو اهذخفو اهنطبو
 ره اظملا تحأ يأ

 اربا a إو تناك فلفو كلو كفر فاهحوو

 يلع تنأ :هلوقب يأ 2 رهاظلا يأ يمآ رهظك ىلع ينا رهظك ىلع
 ىلع مزعلا يف رصتقيف ءءطولا ةمرح وه راهظلا بحجوم نألو ؛دوعلا نم ال ةداعإلا نم "نوديعي" :لاقل كلذك =

 :ءارفلا لاقو "يف" نعم :ليقو «"ىلإ" نعم. م:صصقلا هاولاق امل :هلوق يف ماللاو ءهلاحب وهف حاكنلا امأو ءءطولا

 لاق امع عحر هيلع مزعو اهئطو دصق اذإف «عوحجرلاو دوعلاو ءطولا نوديريف ءاولاق امع نوعجري يأ "نع" نيعمب
 ءامهدحأ تام ول اذكو «عوحرلا مدعل ؛هيلع بحت مل اهثطو ىلع مزعي مل وأ افابأ ول ىح ةرافكلا هيلع بجي اذهلف

 امي عاتمتسالا نم هعنمت نأ اهيلعو ءطولاب هبلاطت نأ ةأرمللو «هنع [ةرافكلا ] تطقس مزعلا كرتو عحر مث مزع ولو

 (صلختسم) [۲۸۲/۱ :قئاقحلا زمر] .اهنع ررضلل اعفد ريفكتلا ىلع هربجي نأ يضاقلا ىلعو «رفكي ىح

 ؛"يمأ رهظك يلع تنأ" :لاق ول امك وهف "اهجرفك وأ اهذخفك وأ يمأ نطبك يلع تنأ" :اه لاق ول يأ جا اهنطبو

 نوكيف «هيلإ رظنلا زوجي ال وضع ينو ءاضعألا هذه يف ققحتي عملا اذهو «ةمرحم اب ةللحما هيبشتب الإ سيل راهظلا نأل
 ' (صلختسم) .ارهاظم
 هيلع مرحي ءاضعألا هذه نأل ؛ارهاظم نوكي ءاضعألا هذه نم وضعب هتأرما هبش ول ىح مألا رهظك يأ :اهرهظك

 هبشأ ذإ يأ :خلإ هتخأو (ع) .ةوهش الب اهسملو اهيلإ رظنلا زوجي هنأل ؛اهوحنو ديلا فالخب ءاهسملو اهيلإ رظنلا
 اههبش امك وهف «همراحم نم ديبأتلا ىلع اهيلإ رظنلا لحي ال نم. وأ عاضرلا نم همأ وأ هتمع وأ هتحأب هتأرما رهاظملا

 اهتمع وأ اهتخأب اههبش ول امع زارتحالل هتمعو هتحأب دييقتلاو ءديبأتلا ىلع نهتمرح نأل ؛ارهاظم ريصيو بسن همأب

 وأ اهقلط اذإف ؛عمجلا لح لحأل ؛هحاكن يف يه تماد ام هيلع مرحت اغنإو «ديبأتلا ىلع سيل نهتمرح نأل ؛اهتلاح وأ

 (ع) .لكلا ىلإ عجار وهو عاضرلا ةهج نم يأ :اعاضر (حتف «صلختسم) .عمجلا مدعل ؛هل تلح تتام
 يلع كسأر" :لاق اذإ يأ :لإ كسأرو (ع) و كوست | فاك يدمر مح ان :همأك

 نع امي ربعي ءاضعألا هذه نأل ؛"يمأ رهظك يلع كفصن" :لاق ول اذكو كهجوو كحرف اذكو "يمأ رهظك

 ل لا ل ل ل ل ل تبثيو ندبلا عيمج

 تنأ" :هلوقك يأ ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف "تنأ"ك :هلوقو "كسأر" :هلوقو «ريدقتلاو ءادتبالا ىلع عفرلا

 (ٰييع ءصلختسم) ."يمأ رهظك يلع

 يلا راهظلا تايانك يف عورش :خلإ تنأ ب ىون نإو (ع) .لكلا يف ًارهاظم ناك يمأ رهظك يلع :كثلثو
 هيف ناك ام راهظلا حيرص نأ ىلإ ءاميل هيفو «يمأ لثم تنأ :لاقو "يلع" ظفل فذح ول اذكو «ةينلا ىلع فقوتت

 نوكي ال َيبخأ وأ يمأ تنأ :لاقو ءاهنع مالكلا درحت ول ذإ «هيبشتلا ةادأ نم حيرصلا يف دبالو ءوضعلا ركذ

 (سم) .ىون لوعفم هنأ ىلع بوصنم ةمارك يأ :ارب (حتف) .هيبشتلا نم هبرقل هركيو ءارهاظم



 راهظلا باب .fA قالطلا باتك

 0 يمأك مارح يلع تنأ"بو ءاغل الإو ىون امكف ًاقالط وأ اهلا

Eنيخيشلا دنع همالك رهاظملا ىون ام لثم يأ ىون وأ يأ  

 E ءراهظف ءاليإ وأ اقالط "يما رهظك مارح ىلع تنأ" تو هوت عكف اقالط وأ
 راهظ وهف يأ ىون وأ يأ ىون وأ يأ

 ةماركلا هب تدرأ :لاق نإف «همكح فشكنيل ةين ىلإ عجري "يمأ لثم يلع تنأ" :هتأرمال لاق ول يأ :ىون امكف

 اهعيمجي اههبش هنأل ؛راهظ وهف راهظلا تدرأ :لاق نإو «مالكلا يف شاف هيبشتلاب ميركتلا نأل ؛ًارهاظم نوكي الف
 هنأل ؛نئاب قالط وهف قالطلا تدرأ :لاق نإو «ةينلا ىلع رصتقيف «حيرص ريغ هنأ الإ اهنم وضعب هيبشت كلذ فو

 (صلختسم) ۲۸۳/١] :قئاقحلا زمر] .قالطلا ىونو مارح ىلع تنأ :لاق هنأكف «ةمرحلا يف ٌمألاب هيبشت

 ادارم نيبتي مل امف هيبشتلا قح يف لمحب هنأل ؛همالك اغل "يمأ لثم يلع تنأ" :هلوقب ائيش وني مل نإ يأ :اغل الإو

 فسوي يبأ نعو «ةلمحلا يف وضعلا لح ديف ءاهعيمجب اههبش هنأل ؛راهظ وه :دمحم دنعو «ءيشب مكحي ال [صوصخم

 نيمي مارحلا نأل ؛هيلع لمحيف «صنلاب هيلع ةمرحم همأ نأل ؛ءاليإ نوكي هنأ هنعو «بضغلا ةلاح يف ناك اذإ هلثم

 وهف "يمأك يلع تنأ" :لاق ولو ءاراهظ اهلعج ىف ةرورض الف ءةماركلا ىلع اهلمح نكمب هنأ :ةفينح يبألو «صنلاب

 (حتف ءصم) [۲۸۳/۱ :قئاقحلا زمر] .اهلك هوجولا يف "يمأ لثم يلع تنأ" :هلوق لثم
 :هلوق نأل ؛ىون امك وهف اقالط وأ اراهظ ىونو يمأك مارح يلع تنأ :لاق اذإ يأ :لإ مارح يلع تنأبو

 نأ نم هب جرخي الف «ةمرحلا كلت ديكأتل "يمأك" :هلوقو «ةينلاب اقالط نوكيف تايانكلا نم "مارح يلع تنأ"

 اراهظ ناك اهرهظب اههبش ولف همأب ةمرحلا يف اههبش هنأل ؛راهظف راهظلا لوقلا اذه ىون نإو ءاقالط نوكي

 هنأل ؛راهظ وهف ةين هل نكي مل نإو «ةمرحلاب هحيرصتل ؛ةلأسملا هذه يف ةماركلاو ربلا لامتحا ىفتناو «ىلوأ اهلكبف

 ءاليإلا ببس نأل ؛تامرحلا ندأ هب تباثلا نوكيل ؛ءاليإ وه :فسوي يبأ دنعو «ندألا هب تبثيف لمتحم ظفل

 (حتف «ئيع) .رخآ جوز دعب همكح ىقبي الو ءطولاب هعفر نكميو ءفخأ همكحو

 (ط) .حيحصلا وهو دمحم دنع راهظف ةين هل نكي مل نإو :ىون
 يف حيرص ظفللا اذه نأل ؛ةفينح يأ دنع ًاراهظ نوكي "يمأ رهظك مارح يلع تنأ" :لاق ول يأ :راهظف

 ءراهظلل اريسفت مارحلا ظفل نوكيف «يمأ رهظك ىلع تنأ :"يمأ رهظك مارح يلع تنأ" هلوق نعم نأل ؛راهظلا

 .«هريسفتب ريغتي ال ءيشلا نأل ؛ةينلا هيف لمعت الف

 اهنم الك نأل ؛ءاليإف ءاليإ یون نإو «قالطف ًاقالط یون نإو ءراهظ وهف ةين هل نكت مل وأ ًاراهظ یون نإ :الاقو

 نانوكي :فسوي SS كلذ لك لمتحي ميرحتلا ذإ هنالك نع

 [؟/١/1 :قئاقحلا زمر] .امهقافتاب !راهظو ءاليإ نوكي نأ يغبني ءاليإ ىون نإو «هتينب قالطلاو «هظفلب راهظلا اع

 (حتف «صلختسم)



 راهظلا باب 4۸1 قالطلا باتك

 نا" «لطب هتزاخاف اهنم,رهاظف اهرمأ الب ةأرما خكن ولف ءهتخوز نم الإ زاهظ الو
 امذإ ريغب يأ ار یا صنلا يف

 لكل رفكو ؛نهنم راهظ "يمأ رهظك يلع
 نهنم ةدحاو لكل يأ

 يذلا »ب نامت هرقل اظ نركب ةا نفر ها ولف تاك وا ةا ل را تناك س راف هلو

 جاوزألا ىلإ انام“ انطحلا ظل ذإ ؛تاحوكنملا لوانتي ءاسنلا ظفلو (*:ةنحتمملا) ةيآلا 4م ھئاسن نم ا

 لحي ال نم يف نيميلا كلم تبثي يح مادختسالا دوصقملا امنإو «ةمألا يف دوصقم, سيل لحلا نألو ءامإلا لوانتي ال
 عنتميف لصأ ةحوكنملا يقو «دوصقم ال نيميلا كلمل عبت اهيف لحلا ذإ ؛ميرحتلاب ةدوصقم نوكت الف ءاهئطو هل

 ميرحت ىلإ همكح ٌعرشلا لقنف «ةيلهاجلا يف اقالط- ناك راهظلا نآل ؛هيلع ةحح صنلاو «كلامل فالح قاحلإلا

 هرخأف «لاحلا يف اقالط ناك ءاليإلاك راهظلل الع نوكت الف «قالطلل لحمب تسيل ةمألاو «ةرافكلاب تقؤم

 (حتف) ١87/١[ :قئاقحلا زمر] .رهشأ ةعبرأ يضم ىلإ عرشلا
 عيرفت ةلأسملا هذه [(ع) .روزلا ءازج هيلع بجي الف ءتقولا كلذ يف هيبشتلا يف قداص هنأل ؛راهظلا يأ ] :لطب

 حاكنلا ةأرملا تزاحأف «حاكنلا بيقع اهنم رهاظف اهذإ الب ةأرما حكن نم يأ "هتجوز نم الإ راهظ ال" :هلوقل

 ةزاجإلا ىلع فقوتي ملو هيبشتلا تقو هيبشتلا يف قداص هنأل ؛راهظلا لطب اهنم رهاظ ام دعبو ربخلا هغلب ام دعب
 (ط) .خلإ نعنأ :هتاجوزل لحرلا لوق يأ :نقنأ (حتف «صلحختسم) .هقوقح نم سيل هنأل «حاکنلاک

 هنأل ؛هيبشتلا وهو نهلك يف هنكر دوجول [(ع) .ردقملا لوقلا ربح هنأ ىلع راهظ عافتراو ءاعيمج] :نهنم راهظ

 ترركت سلجم يف ةدحاو نم راهظلا رّرك ولو «قالطلا نهيلإ فاضأ اذإ امك راصف «نهيلإ راهظلا فاضأ

 (حتف) .ءاضق قدصيف يناثلاب ديكأتلا ىون اذإ الإ هيلع ةرافكلا

 ثالثف ثالث نك نإف ءنهنم ةدحاو لكل رهاظملا رفك يأ [(ع) .ةروكذملا ةلأسملا يف رهاظملا يأ ] :لكل رفكو
 ءاهتنال راهظلا يف اهنأ قرفلاو «ةدحاو ةرافك هيلع ناك نهنم ىلآ ول هنأل ؛عبرأف ًاعبرأ تناك نإو «تارافك

 نهنم رهاظ اذإ ةدحاو ةرافك هيفكي :كلام دنعو ءاهددعتب ةرافكلا ددعتتف «لكلا قح يف تبت يهو ةمرحلا

 ءاهتنال ةرافكلا نأ :انلو «ةدحاو ةرافك الإ همزلي مل نهيرق مث "نكبرقأ ال هللاو" :نه لاق ول امك ةدحاو ةملكب

 ةمرح كتم هيف بحت ةرافكلا نأل ؛ءاليإلا فالخب «نهددعتب ددعتتف «نهنم ةدحاو لك قح يف تبثت يهو ةمرحلا

 (حتف) ۲۸٤/١[ :قئاقحلا زمر] .لحوزع هللا مسا ركذ ددعتب الإ ددعتت الف دحاولا وهو «ىلاعت هللا مسا



 راهظلا ةرافك نايب A1۲ قالطلا باتك

 ةرافكلا نايب يف

 نونجماو ءنيلحرلا وأ امهيماهإ وأ نيديلا عوطقمو ىمعألا زج ملو «ةبقر ريرحت وهو
 2 يا ف تلا يأ

 هنأل ؛هيلع صوصنم وه امك روزو لوقلا نم ركن. ىتأ هنأل ؛رهاظملل ةرافكلا بحي امنإو «ةرافكلا نايب يف يأ :لصف

 .ةرافكلاب ةايغملا ةمرحلاب ىزاجي نأ بسانف ,ةمرحلا تاياغ ىصقأ يف يه نمي لحلا تاياغ ىصقأ يف يه نم هبش

 هيف دراولا صنلل ؛ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف دج مل نإف «ةبقر قتع راهظلا ةرافكو
 يف اذكو «هيلع صيصنتلل ؛رهاظ موصلاو قاتعإلا يف اذهو ءءطولا لبق كلذ لك «بيترتلا اذه ىلع ةرافكلا ديفي هنإف

 (يشحم «حتف) .الالح ءطولا نوكيل ؛ءطولا ىلع اهميدقت نم دبالف «ةمرحلل ةيهنم هيف ةرافكلا نأل ؛ماعطإلا

 .صنلا قالطإل ًارفاك وأ ًاملسم ءاريبك وأ اريغص «ىثنأ وأ اركذ ةبقرلا تناك ءاوس ءطولا لبق] :ةبقر ريرحت
 ةرفاك وأ ةملسم ةبقرلا تناك ءاوس ءزجلا مساب لكلل ةيمست كولمملا هب يم «قنعلا رخؤم لصألا يف ةبقرلا [(ع)

 هللا قح ةرافكلا نأل ؛دمحأو كلام لاق هبو ءأطخلا لتق يف امك ةرفاكلا زوجت ال :يعفاشلا لاقو «صنلا قالطإل

 لك ىضتقع. لمعي نأ لصألا نألو ؛ققحت دقو ةبقرلا قاتعإ هيلع صوصنملا :انلق هللا ودع ىلإ فرصت الف ىلاعت

 0 ا نع لا كا الط :ىلاعت هلوقب هيلإ ناسحإلا نم عنمب ال ىلاعت هلل اودع هنوكو 50 اقالطإ صن

 ةدترملا زوحتو «لتقلا قحتسم هنأل ؛نيرحآ دنع زوجي الو «ضعبلا دنع ٌدترملا زوجيو «۸:ةحتمملا (ةيآلا) مك ولتاقي
 (حتف) ۲۸٤/١[ :قئاقحلا زمر] .فالح الب

 عنمي ةعفملا سنج تاوف نأ لصألاو [(ط) .شمعألاو روعألا فالخب ىمعألا كولمملا ريرحت يأ ] :ىمعألا رمي ملو

 ؛نيديلا عوطقم الو ءرصبلا وهو ةعفنملا سنج تاوفل ؛ىمعألا زوجي ال اذه ىلعو «عنمب ال لالتحالاو «زاوجلا
 اذإ عمسي يذلا مصألا زوجيو «يشملا تاوفل ؛نيلحرلا عوطقم الو نيديلا يماهيإ عوطقم اذكو «شطبلا تاوفل

 هنإف ءدحاو بناج نم ناك اذإ امأ فالح نم نيلحرلا ىدحإو نيديلا ىدحإ عوطقمو روعألاو هيلع حيص
 نوكلاه مهنأل ؛ءالؤه زوج ال :رفز لاقو «نينذألا عوطقمو بوبحاو يصخلا زوجيو «هيلع يشملا تاوفل زوجي ال

 ءناتدئاز نيتعفنملا نيتاه نإ :انلق ءبوبحملاو يصخلا يف داليإلاو «نينذألا عوطقم يف لامحجلا ةعفنم تاوفل ؛هجو نم

 «ةعفنملا سنج تاوفل ؛زوجي ال سرخألاو «بحاحلاو ةيحللا تاوفب ريصت ال امك كلاهلاك امقاوفل تاذلا ريصت الو

 (حتف ؛ئيع) .زاوحلا عنمب ال نيلجرلا يماهإ عوطقم نأل ؛نيديلا يماهإب ديقو
 يذلا نونحنل ريرحت زج مل يأ "ىمعألا" :هلوق ىلع فطع :نونجماو (ع) .نيديلا يماقإ عوطقم يأ :امهيماجإ
 «لقعلاب الإ نوكي ال حراوجلاب عافتنالا نأل ؛ةقافإلا ةلاح يف ةرافكلا يف هريرحت زوجي قيفيو نجي ناك نإو «لقعي ال
 (صلختسم) .رم امك عنام ريغ لالتخالاو «عفانملا لتخي قيفيو نجي يذلاو «عفانملا تئاف لقعي ال يذلا نونحملا ناكف



 راهظلا ةرافك نايب AY قالطلا باتک

 هبيرق ىرتشا وأ ءائيش دۇ مل ناف .ائيش ىّدأ يذلا بتاكملاو دلولا َمأو ربدملاو
 بتاكملا يأ اضيأ زج ملو يأ

 ل ا ا ةرافكلا ءارشلاب ا
 ا
 "نونحباو" :هلوق ىلع فطع [(ع) .اصقان امهيف قرلا ناكف هحو نم ةيرحلا امهقاقحتسال] :دلولا مأو ربدملاو

 ‹ةصقان امهيف قرلا ناكف «ىرحأ ةهجب هجو نم ةيرحلا امهقاقحتسال ةرافكلا يف دلولا مأو ربدملا ريرحت زوجي ال يأ

 اقحتسم راص امل ليجعت امهقاتعإو «هجو لك نم ءاشنإ يضتقيو لامكلا يضتقي كةَبقَر ُريِرْحَتفإل :ىلاعت هلوقو
 (حتف) [۲۰۸/۳ :قئاقحلا نييبت] .هحو لك نم ءاشنإ نوكي الف ءامهل

 ريفكتلا زوجي ال هنإف «هسفن زجعي ملو [(ع) .ضوعب ريرحت هنأل ؛ةباتكلا لدب نم] :ائيش ىدأ يذلا بتاكملاو
 «خاسفنالا لبقت ةباتكلا نأل ؛هحو لك نم قرلا مايقل هئزجي هنأ :ةفينح يبأ نعو «لدبب نوكي هقاتعإ نأل ؛هب

 روهشملا فالح وهو ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور اذهو «خاسفنالا نالبقي ال امهنأل ؛ريبدتلاو دلولا ةيمومأ فالخب

 e صلخختسم) :ةياوزرلا نب
 أي يلا ةثالثلا لئاسملا ىلوأ ةلأسملا هذه [(ع) .هحو لك نم ريرحت هنأل ؛زوجي ةباتكلا لام نم] :ائيش دؤي مل نإف

 يعفاشلل افالح ءاندنع زاح ةباتكلا لام نم ًائيش دؤي مل ًابتاكم هترافكل لحر قتعأ ول يأ "حص" :هلوقب اهاوح
 بحاولاو «هحو لك نم مئاق قرلا نأ :انلو «دلولا مأو ربدملا هبشأف «ةباتكلا ةهجب ةيرحلا قحتسا هنأ :امهط ءرفزو

 طرشب قلعم هقتع نأل ؛ةباتكلاب هقر ف ناصقن نكمتي ملو ءدجو دقو ارح قوقرم صحخش رييصت وهو «ةبقرلا ريرحت
 (حتف «صلختسم) .اذه اذكف ءطرشلا دوحو لبق قاقحتسالا هب تبثي مل رحخآ ءيشب هقتع قلع ولف «ءادألا

 لجر يأ ةيناث ةلأسم هذه [(عيط) .هيخخأ وأ هنبا وأ هيبأ لثم ءارشلاب هيلع قتعي يذلا] :هبيرف ىرتشا وأ

 ةرافك فالخلا اذه ىلعو «زوجي ال :يعفاشلا لاقو ءاندنع اهنع زوجي ةرافكلا ءارشلاب ىونو «هبيرق ىرتشا
 قلع ول امك اقلطم 0 ءارشلا نوكي الف «ةبارقلا وه قتعلا ببس نأل ؛كلامو دمحأو رفز لاق هبو «نيميلا

 .داضتلل ناعمتجي الف «هتلازإ قاتعإلاو «كلملا تابثإ ءارشلا نأل اذهو «ءارشلاب هقتع

 ءافلاو «"هقتعيف هيرتشيف اكو لم هدحي نأ الإ هدلاو دلو يرجي نل" :23#ع هلوقل ؛قاتعإ بيرقلا ءارش نأ :انلو
 لصاحلاو «هريغ طرتشي ال هنأل ؛اقاتعإ ءارشلا سفن لعجف "هاورأف هاقس" :مهوقك ءارشلا ببسب قتعيف «بيقعتلل

 ول فالخلا اذه ىلعو «مهدنع ةبارقلاو ءاندنع ءارشلا يه قتعلا ةلع نأ ىلع تبي همدعو زاوحلا يف فالخلا نأ

 هثرو ول هنأ ىلإ ةراشإ ءارشلاب دييقتلاو «ةرافكلا نع هب يوني وهو هب هل يصوأ وأ هيلع هب قدصت وأ هل بهو
 ةبها فالخب «هعنص ريغ نم هكلم يف لحخدي ثاريملا نأل ؛هئزجي ال ثيح اهنع هفكي مل ةرافكلا ثرإلاب 3

 (حتف «صلختسم ) .ءارشلاك هئزجيف لوبقلا وهو «هعنصب لصحي بابسألا هذه كلما نأل ؛ةيصولاو ةقدصلاو
 (عءط) .ثرإلا فالخب قتعلا ةلع ءارشلا نأل ؛ًاضيأ زوجي هنإف :ةرافكلا



 راهظلا ةرافك نايب 4A4 قالطلا باتك

ysا  
 ا يأ رخآلا فصنلا 0 رمال يأ

 يلا ةأرملا يأ اهنع رهاظملا يأ

 AES OEE ور اتا قة طحاق ناضمر امهيف سيل نيعباتتم نيرهش ماص قتعي يدع ل ناف ١

 نيرهشلا يف يأ

 اهنع رخآلا فصنلا ررح مث هترافك نع هدبع فصن لحر قتعأ ول يأ ةثلاثلا ةلأسملا هذه :هدبع فصن رّرح وأ

 قتعلاو «لوألا قتعلا راثآ نم ناصقنلاو نيمالكب هقتعأ هنأل اذهو «قافتالاب نيقاتعإلا نيب عماجي مل اذإ هانعمو ,زوحي

 نيب عامجلا مدعب انديق امنإو ءاهنيع نيكسلا باصأف ةيحضألل ةاش عجضأ ول امك راصف «ةرافكلا ةهجب لوألا

 (صلختسم) .يتأيس امك امهدنع زوجيو «ةفينح يبأ دنع ةرافكلا نع هقتع زوجي ال امهنيب عماج ول هنأل ؛نيقاتعإلا

 (ع) .هب دوصقملا لصحف نيمالكب ةلماك ةبقر قتعأ هنأل ؛اضيأ زوجي هنإف ةرافكلا نع يأ :اهنع

 (ع) .لئاسملا هذه يف ةرافكلا نع رهاظملا ريرحت حص يأ ثالثلا لئاسملا باوج :حص

 أي نيتللا نيتلأسملا ىلوأ ةلأسملا هذه [(عءط) .هترافك نع هريغ نيبو هنيب] :كرتشم دبع فصن ررح نإو

 ءرسوم وهو كرتشم دبع فصن رّرح رهاظملا نأ :ىلوألا ةلأسملاف «ةرافكلا نع زوجي ال يأ "ال" :هلوقب امهاوح
 أزجتي ال قاتعالا نأل ؛زوحي :الاقو «ةفينح يبأ دنع ةرافكلا نع هئزجي ال هيقاب ررح مث «هتميق فصن هكيرشل نمضو

 ناك اذإ اذهو «نامضلاب هكيرش بيصن كلم هنأل ؛دبعلا لك اقتعم راصف هلك قتع هنم ءزح قتعبف ءامهدنع

 قتعلا نوكيف «دبعلا ىعسي ارسعم ناك نإو «هئزجيف ضوع ريغب ًاقتع نوكيف «هکیرش بيصن نمضو ًارسوم

 ةمادتسا رذعتف هدنع أزجتي قتعلا نأل ؛رحآلا فصنلا يف نكمت ناصقنلا نأ :هلو «ةرافكلا نع هئزجي الف ضوعب

 ام فالخب «ةرافكلا نع هئزجي الف ءاصقان نامضلاب لقتنا مث «هيف كيرشلا كلم يف لصح ناصقنلا اذهو «هيف قرلا

 كلذ نكمي الو «ءادألا نم لعجف قتعلا ببسب ضعبلا باهذل ناصقنلا كلذ نأل ؛هيقاب مث هدبع فصن قتعأ اذإ

 (حتف «صلختسم «ئييع) .كلملا لبق ءادأ ال هنأل ؛انه

 نم ةيناث ةلأسم هذه :خلإ هدبع فصن ررح وأ 3 .كلذ رجي مل ًارسوم ناك نأب رحآلا فصنلا وهو :هيقاب

 هترافك نع هئزجي هيقاب ررح مث اهنم رهاظ يلا عماج مث «راهظلا ةرافك نع هدبع فصن ررح لحر ينعي «نيتلأسملا

 «سيسملا دعب عقو فصنلا قتع نأل ؛دجوي ملف سيسملا لبق قتعلا هب رومأملا نأل ؛هئزجي ال :ةفينح يبأ دنعو ءامهدنع

 «لكلل قاتعا فصنلا قاتعإف «قبس امك امهدنع قتعلا ئرحت مدعل هئرجي :امهدنعو ءأزجتي قتعلا نأ ىلع ئبم اذهو

 باوح :ال (ع) .اضيأ رجي مل رحآلا فصنلا وهو :هيقاب (نيعملا هللا حتف ءصلختسم) .سيسملا لبق ةبقرلا قاتعإ نأكف

 (ع) .ةرافكلا نع زوجي ال يأ نيتلأسملا

 وأ هكلم يف نكت مل نأب يأ اهدجي مل نإف ءاهدجو نإ ةبقر ريرحت يهو :ريدقتلاو «فوذحم ىلع فطع :خلإ دجي مل نإف

 -(9؟:ءاسنلا) نيام نره ُماَّيِصْف اج مل فال: ىلاعت هلوقل ؛نيعباتتم نيرهش ماص ءادألا تقو اهنمن ىلعردقي مل
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 50008 ,موصلا فنأتسا رطفأ وأ ءايسان اموي وأ اليل امهيف اهمطو نإف ,ةّيهنم مايو
 نيرهشلا يف يأ مويلا يف اهئطو وأ يأ نيرهشلا اهنم رهاظ يلا ةأرملا

 هيف ال ؛راهظلا نع عقي ال ناضمر نإف «ناضمر نيرهشلا يف نوكي ال نأ طرشب هيلع صوصنملا وه عباتتلاو =

 «هنع يهنم مايألا هذه يف موصلا نأل ؛اضيأ امهيف قيرشتلا مايأو ديعلا اموي نوكي الو ىلاعت هللا بحوأ ام لاطبإ

 تضاح اذإ ام فالخب «مايألا هذه نع نييلاخ نييلاوتم نيرهش ىلع ردقي وهو «لماكلا بحاولا نع بوني الف

 فالخب «ةداع نيرهش يف هنم ادب دحت ال األ ؛بيترتلا هب عطقني ال ثيح لتقلا وأ راطفإلا ةرافك موص يف ةأرملا

 سافنلا نع نييلاخ نيرهش دوجو نكمي هنألو ؛ءايشألا هذه يف لبقتست ثيح ضرملاو سافنلاو نيميلا ةرافك

 [؟١/075 :قئاقحلا زمر] .جرح ريغ نم ًابترم موصت نأ اهنكميف «ةليلق نيميلا ةرافك ةدمو ضرملاو
 مامتل رطفأ نإ مث ءاموي نيتس يأ لماكلا الإ هئزجي الف الإو «نيصقان اناك نإو هأزحأ ةلهألاب نيرهش ماص نإ مث

 ماص ولو «لبقتسي هنإف ناضمر وأ ةيهنملا مايألا هموص يف لحد ول اذكو «لابقتسالا همزل ًاموي نيسمحو ةعست

 هموص نوكيو قتعلا هيلع بجي مويلا كلذ رخآ يف سمشلا بورغ لبق قاتعإلا ىلع ردق مث نيعباتتم نيرهش

 ] (نيكسم) .اعوطت

 ليلا يف يأ :اليل (ععط) .عباتتلا هيف طرش موص لك اذكو «قيرشتلا مايأو رحنلا مويو رطفلا موي يهو :ةيهنم
 (ع«ط) .ادماع وأ ايسان ولو

 .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نيب ام هيف لخديل ؛"ارامن" :لقي مل امنإو ءايسان هنوك لاح يأ] :ايسان اموي وأ

 يف هنع يفع امك يسانلا ءطو نع فعي ملو ءاقافتا فنأتسا ادماع اراه اهعماح ول هنأل ؛نايسنلاب دّيق [(ع)

 يف لب «مويلاو ليللا يف اديق سيل "ايسان" :هلوق نأ فرع اذهيو «ثيدحلاب سايقلا فالح ىلع هيف هنأل ؛موصلا

 «نيفرطلا دنع موصلا فنأتسا ايسان ارا وأ ًاقلطم اليل نيرهش لالخ يف اهنم رهاظ ىلا عماج نمف «طقف مويلا

 ىلع موصلا ميدقت نأ ريغ «موصلا هب دسفي ال ذإ ؛عباتتلا عنمب ال ءطولا نأل ؛فنأتسي ال :فسوي وبأ لاقو

 نوكي نأ موصلا يف طرشلا نأ :امههو هنع لكلا ريخأت :الاق اميفو «ضعبلا ميدقت هيلإ بهذ اميف ًاطرش سيسملا

 مدعنا الو «٠:صصقلار اسامي نأ ٍلْبق نمل :ىلاعت هلوق وهو «صنلاب سيسملا نع ًايلاح نوكي نأو سيسملا لبق

 (صلختسم) .فانيتسالا بجو طرشلا

 اهريغ ئطو نإو «نيفرطلا دنع] :موصلا فنأتسا (ع) .رذع ريغب وأ رذعب ناك ءاوس ًاقلطم نيرهشلا يف :رطفأ وأ

 بيترتلا تاف راطفإلاب هنأ فانيتسالا هحو [(ط) .اقافتا اهريغ وأ راهظلا ةرافك يف ابتاكم ولو فنأتسا ادمع ًاراف

 لاقو «فنأتسي ال رذعب ناك نإ :دمحأو كلام دنعو «ةرافكلا دقت توفي ريفكتلا لبق ئطولابو «هيلع صوصنملا

 «ةفصلا هذمي اهريغ عماح ول امك موصلا هب دسفي ال روكذملا ءطولا نأل ؛راطفإلاب الإ فنأتسي ال :فسوي وبأو يعفاشلا

 - «ىلوأ ناكف ضعبلا ريخأت يضملا يفو سيسملا نع لكلا ريخأت فانيتسالا يف نألو «هلاح ىلع ايقاب بيترتلا ناكف
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 معطأ وصلا عدم + نإف ديس هنع قتعأ وأ معطأ نإو موصلا الإ دبعلل رجي ملو
 ةلصتم هل لام ال هنأل

 AS قروي كنس حطب. ورش ول قوما را ,ةرطفلاك ًاريقف نيتس
 هترافك نع هنع ابئات يأ رهاظملا يأ فرصملا يقو بجاولا ردق يق

 نأو ءءطولا ىلع موصلا مدقت يضتقي صنلا نأ :نيفرطللو «فنأتسي ال ماعطإلا لالخ يف اهعماج ول اذهو =

 زجعلا نأل ؛ءالخإلا وهو رخآلاب أي نأ بجو هرذعتل طقسو مدقتلا تاف اذإف ءطولا نع ايلاخ موصلا نوكي
 ةرافك يف نأل ؛راهظلا ةرافكب ديقو «مدقتلاب ديقم ريغ هنأل ؛ماعطإلا فالخب ءامهطوقس بحوي ال اهدحأ نع

 (ييع «حتف) .موصلاب صتخي نعل اهيف ئطولا نم عنملا نأل ؛فنأتسي ال ًايسان ئطو ول لتقل
 نع ةرافكلا دارأو هتأرما نم دبعلا رهاظ ول يأ [(ط) .اهريغ وأ راهظلا ةرافك يف ًابتاكم ولو] :دبعلل زجي مو

 ريفكتلل الهأ نكي ملف «كلملا لهأ نم سيل هنأل ؛هالوم هنع ابئان معطأ ولو «موصلاب ةرافكلا الإ هل زجي مل راهظلا
 ؛فصنتت مل امنإو «تارافكلا رئاس فالخب «هب ةأرملا قح قلعتل موصلاب ريفكتلا نع دبعلا عنم ىلوملل سيلو «لاملاب

 مساقلا يبأ دنعو «هلبق امه لصاو وهو هنذإب ولو هالوم يأ :هديس (حتف ,صلختسم) .ةدابعلا نعم نم اهيف امل

 (ع) .زاح ىلوملا نذإب معطأ ول :يكلاملا

 نم لقأ دحاولا يطعي نأ تارافكلا رئاس يف زوجي الو «عاص فصن نيكسم لك معطأ يأ :ًاريقف نيتس معطأ

 ؛ريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن هيلع بجيف ةرافكلا يف هيلع صوصنم ددعلا نأل ؛عاص فصن
 «يذمرتلاو دوادوبأ هاور .”ًانيكسم نيتس نيب رمت نم اقسو ًانيكسم نيتس معطأ" :يضايبلا رخص نب ةملسل 23# هلوقل

 دنعو «هريغ وأ ناك ع «هدلب توق بلاغ نم ادد نكست نكت :كلي يعفاشلا دنعو «نسح ثيدح :لاقو

 :قئاقحلا زمر] .نيّدم ريعش وأ رمت نمو 55 ربلا نم :دمحأ دنعو 325 يبلا دع. نادم وهو «ماشه قع ادم :كلام

 هقيوس وأ ربلا قيقد نم عاص فصن زوجي اذكو «زاج ريعشلا نم ضعبلاو ةطنحلا نم ضعبلا عفد ولو 0١
 (حتف) .بيبز وأ
 نم روكذملا ماعطلا ةميق عفد يأ [(ط) .ةصوصنملا دادعألا ريغ نم ةرطفلا رادقم هتميق ىطعأ وأ يأ ] :هتميق وأ

 رخآلاب نيعونلا دحأ ليمكت زوجيو «ةاكزلا يف لصألا رم دقو «ةميقلا عفد زوحي ال :ةثالثلا دنعو «هيلع صن ام ريغ
 «ةميقلاب زوجي الو «ءازحألاب ليمكتلا زاجف «هحولا اذه نم احا انج راف ماعطإلا وهو «دوصقملا داحتال

 هيلع صوصنملا يف ربتعت ال ةميقلا نأل ؛زوج ال رب نم عاص فصن يواسي رمتلا نم عاص نم لقأ ىدأ ول نح
 ١85/١[ :قئاقحلا زمر] نوعا ف طسرلا نماافاض يواسي دج رف م عام فص ىذا ول امك رافت

 نإف «ءسنجلا كلذ نم ردق ام مهاطعأ نيذلل متي نأ هيلعو «هانعمل ال صنلا نيعب هيلع صوصنملا يف ةربعلا نأل

 (حتف) .ماعطإلا فنأتسا مهدجي مل
 نم بلط هنأل ؛هترافك نع حص «ريغلا لعفف راهظلا ةرافك لجأل هنع ةباين معطي نأ هريغ رهاظملا رمأ ول يأ :حص

 - «هضبقف ضبقلاب احيرص هرمأ ول امك هكيلمت مث .هكلمت ققحتف .هسفنل مث الوأ هل ضباق ريقفلاو «ئعم كيلمتلا ريغلا
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 .. ناءادغ طرشلاو ءرشعلاو تاقدصلا نود ةيدفلاو تارافكلا يف ةحابإلا حصتو

 «ضرقلاو ةبهلا لمتحي هنأل ؛ةياورلا رهاظ يف رمآلا ىلع عحجري نأ رومأملل سيلو «ةرافك هسفن ىلإ هفرصي نأب رمأ مث =
 لمحتف اررض امهاندأ ضرقلا نأ الإ ةبهلا لمتحا نإو هنأل ؛عجري هنأ كلي فسوي يبأ نعو «كشلاب عجري الف

 رمآلا نع طقسي ال «لعفف ' يراهظ نع كدبع قتعأ" :هريغل لاق ول هنأل ؛"هنع معطي نأ" : :هلوقب ديق امنإو هيلع

 قاتعإلا ناك نإو «قتعملا نع قتعلا عوقول ًاقافتا زجي مل هرمأ ريغب هنع قتعأ نإو «فسوي يبأل ًافالخ نيفرطلا دنع
 نودب اه زاوح الو «ةبه لدب ريغب كيلمتلا نأ هرمأب قتعلا ناك اذإ طوقسلا مدع هجوو ءاقافتا زاج هام لعجب

 (ييع «حتف «صلختسم) .ماعطإلا يف دجوو «قاتعإلا يف ضبقلا دحوي ملو «ضبقلا
 ءاتيإلا ظفلب عرش امو «ةحابإلا هيف زوحج ماعطلاو ماعطإلا ظفلب عرش ام نأ طباضلاو :خإ ةحابإلا حصتو

 ْعِطَنْسَي مل نمف : راهظلا رافع ٤ لات هلوقك «ماعطإلا تارافكلا يف صوصنملاف «كيلمتلا هيف طرتشي ءادألاو

 ٤ ١8(« :ةرقبلا) نيكس ٌماَعط ة ةّيدف لا ىَلَعَول :ىلاعت هلوق ةيدفلا يفو «(4:ةلداحملا) «انيكسم نیس ااف

 اوتآوإ# :ىلاعت هلوق يف امك ءاتيإلا هيف صوصنملا نأل ؛كيلمتلا هيف طرتشي هنإف "رشعلاو تاقدصلا نود" :هلوقو

 طرتشي :يعفاشلا لاقو «كيلمتلا يضتقي وهو «ءادألا ظفلب "رشعلا اودأ" :تلع هلوقو «(٠٠:ةرقبلار ةاك رل

 كيلمتلل ركذي ماعطإلاو «ةجاحلل عفدأ كيلمتلا نأل ؛لكلا يف ةحابإلا ربتعي الو ءاضيأ تارافكلا يف كيلمتلا

 نوكي نأ رحآلا ىفتناف عامجإلاب دارم وه وأ «هيلع لمحيف لك يأ "ماعطلا اذه كتمعطأ" :لاقي ا

 نوكيف «ةبحاو ةقدص اهنألو ؛زوجي ال كلذ لكو «كرتشملا يف مومعلا وأ زاحملاو ةقيقحلا نيب عمحلا هيف نأل ؛ًادارم

 .نيميلا ةرافك يف ةوسكلاو رطفلا ةقدصو ةاكزلاك كيلمتلا اهطرش نم

 ءامعاط نيخلا لج نع رابع ا كفا ي ةقيفخ نهر اإلا :ةيدفلاو ةرافكلا ق هيلع نكري نأ لو

 نيدلاولا برضا نأ ىرت الأ «ةقيقحلاب عنمب ال امك لمعلاو «ءصنلا ةلالدب كيلمتلا زاح امنإو «ةحاباإلاب كلذو

 فيفأتلا وهو ءادارم لصألا ءاقب عم (؟1:ءارسإلا) فأ اَمُهَل رقت الف :ىلاعت هلوق يف صنلا ةلالدب مرحي امهمتشو

 (حتف ءئيع) .كيلمتلا يضتقت يهو ةوسكلاو ءادألاو ءاتيإلا هيف هيلع صوصنملا نأل ؛دهشتسملا فالخب
 ماعطلا حابأ اذإ :الثم طقف لامعتسالل ءيشلا نم نيكمتلا وه ةحابإلا نأ كيلمتلاو ةحابإلا نيب قرفلا :لوقأ

 ريغلا لعج كيلمتلاو «رحآ فرصتب هيف فرصتي وأ هعيبي وأ حابملا ماعطلا بهي نأ هل سيلو هلكأي نأ هلف ريقفلل

 (يشح) .اهريغو ةبهلا وأ هسفنب لامعتسالا نم ءاش ام هيف فرصتي نأ هلف ءيشل ًاكلام
 (ع) .ديصلا لتق ةرافكو نيميلا ةرافكو موصلا ةرافكو راهظلا ةرافك :تارافكلا

 (ع .ط) .ينافلا خيشلل موصلا ةيدفو جحلا يف تايانجلا ةيزجأ لثم اضيأ ةيدفلا يف ةحابإلا حصتو يأ :ةيدفلاو

 حتفب :ناءادغ (نيكسم) .ىذألا نع قلحلاو رطفلا ةقدصو ةاكزلاك [(ط) .كيلمتلا اهيف طرتشي هنإفإ :تاقدصلا

 (ع) .ىحضلا ماعط وهو «ءادغ ةينثت ,ةمجعملا نيغلا



 راهظلا ةرافك نايب 4A۸ قالطلا باتك

 يف ولو .حص نيرهش اریقف ىطعأ نإو ءاشعو ءادغ وأ «ناعبشم تاءاشع وأ
 ادع تكفا اموي نيتس همعطأ يأ ادحاو 2 اماعط رهاظملا يأ دحاو موي يف دارفنالا ىلع امهنم لك ةفص

 نع معطأ ولو ,ماعطإلا لالح 2 اهئطوب فنأتسي الو 00 نع الإ ذل موب
 ا يأ انهه رهاظملا ءطوب يأ ماعطإلا يأ ةرم نيتس دحاو

 SDSS ا وحج ظ دحاو نع حص اعاص ريقف لكل اريقف نيتس نيراهظ
 SK نيتأرما وأ ةأرملا نم

 ءاشعلاو ةادغلل ماعط دملاو حتفلاب ءادغلا :ءاشعو ءادغ وأ (ع) .ءاسملا ماعط ءءاشع ةينثت نيعلا حتفب :ناءاشع

 عفد ربتعملا نأل ؛دحاو موي يف ءاشعو ءادغ وأ ناءاشع وأ ناءادغ امإ ةحابإلا ماعط يف طرشلا يأ «ةيشعلا ماعط كلذك

 ىّدغ ولو .ءادغلاك روحسلاو «نيتلكأ ربتعملا ناكف ءامهماقم امهردق موقيو داغ ءاشعلاو ءادغلاب كلذو «مويلا ةجاح

 ريعشلا زبح يف مادإلا نم دبالو ءءاشع وأ ءادغ نينيتسلا دحأ ىلع ديعي نأ الإ زج مل مهريغ نيتس ىشعو نيتس

 ؛رجي مل ميطف يبص مهيف ناك ولو ,دوصقملا لوصحل ؛اريثك وأ اولكأ ًاليلق «هأزحأ اوعبش اذإف «ربلا زبخ فالخب «ةرذلاو
 (حتف) [؟١/185 :قئاقحلا زمر] .لكألا لبق ناعبش مهضعب ناك ول اذكو الماك يثوتسي ال هنأل
 قيرفتلا نأل ؛حصي ال :يعفاشلا لاقو «جاتحلا ةجاح دس دوصقملا نأل ؛هأزجأ ًاموي نيتس ادحاو معطأ ول يأ :حص
 مويلا يف دحاو ىلإ عفدلاف موي لك يف ددجتت ةجاحلاو «ةجاحلا دس دوصقملا نأ :انلو «صنلاب بحاو نيتسلا ىلع

 ىطعأ ول يأ ] :خلإ ال موي يف ولو (صلختسم) ]۸۷/1 :قئاقحلا زمر] .ءارقفلا نم هريغ ىلإ عفدلاک يناثلا

 ؛كلذ هموي نع الإ زجي مل دحاو موي يف عايض نف ااو رف طع ولهما Ka .غاعطلا لك ادحاو انيكسم

 نع الإ هئزجي ال ةدحاو ةعفدب تايصح عبسب ةرمجلا ىمر اذإ جاحلاك دجوي ملو «قيرفتلا هيلع بحاولا نأل

 ءزوجي :ليقف دحاو موي يف تاعفدب دحاولا نيكسملا كلم اذإ امأ فالح ريغ نم ةحابإلا يف مكحلا اذهو «ةدحاو

 (صلختسم) ۲۸۷/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وهو «كلذ هموي نع الإ زوجي ال :ليقو

 ىلع هلمح زوجي الو .هقالطإ ىلع يرجيف «سيسملا لبق ام. ديقم ريغ قلطم ماعطإلا يف صنلا نأل :خلإ فنأتسي الو
 هللا رفغتسا" ريفكتلا لبق هتأرما عقاو يذلل :اكتتِلَع هلوق وهو «دحاولا ربخب الو سايقلاب موصلاو قاتعإلا يف ديقملا صنلا

 ىلع ردقي نأ زاوحل ماعطإلا لبق ءطولا نم رهاظملا عنم امنإو «هلثمب زوجي الف «خسن دييقتلا نأل ؛"رفكت نيح دعت الو
 هلالخ يف وأ ماعطإلا لبق ءطولا نأ لصاحلاف «ةيعورشملا مدعي ال هريغل يهنلاو ؛ءطولا دعب ناعقيف «مايصلا وأ ريرحتلا
 صنلا قالطإل :ماعطإلا (حتف) [؟4١/ :قئاقحلا نييبت] .ماعطإلا فانيتسا موزل مدع يثاني ال نکل امارح ناك نإو

 (ع) .سايقلاب موصلاو قاتعإلا يف ديقملا ىلع لمحي الو «هقالطإ ىلع يرجيف «هيف
 :دمحم لاقو ءنيخيشلا دنع نيراهظلا نم :دحاو نع حص (ع) .ربلا نم ًاعاص نيتس ًاريقف نيتس ىطعأ نأب :اعاص
 ريقفلاو «رب نم اعاص ريقف لك ىطعأ وهو «عاص فصن ناك هيلع بحاولا نأل ؛اممي ءافو ىدؤملا يف نأل ؛امهنع زوحي
 نع صقنو بحاولا ردق يف داز هنأ نيخيشللو «ةرافكلا سنج فلتحا وأ نيتعفدب هكلم ول امك راصف ءاممل فرصم

 فالتحال ةفلتخملا سانحألا زيمتل تعرش األ ؛ًوغل دحاولا سنجلا يف ةينلا نأ هيف هقفلاو «لحم ا ردقب الإ زوجي الف لحما
 - ددعلا ةين تغل اذإف ءوغلي هلم فداصي مل اذإ فرصتلاو «ةدئافلا مدعل دحاولا سنجلا يف هيلإ جاتحي الف ءاهيف ضارغألا



 راهظلا ةرافك نايب ۸۹ قالطلا باتك

 مايصلا | e ءامهنع حص نيعي م و نيراهظ نع نيدبع 6 وأ راهظو راطفإ نعو
 رهاظملا يأ

 .ال لتقو i نعو حار ع حص نيرهش ماص وأ ةبقر نإو ءماعطإلاو
 لتق ةرافك يأ ررح نإو يأ

 «ةدايزلا عنمي الف «ناصقنلا عنمل عاصلا فصنب ريدقتلا نأل ؛ةدحاو ةرافك حلصي ىدؤملاو «راهظلا قلطم ةين تيقب =

 [۲۸۷/۱ :قئاقحلا زمر] .ةدحاو ةعفدب معطأ اذإ اميف ديقم فالخلاو «هيلع دزي مل و هرافكلا لصأ ىون اذإ امك راصف

 (ع) .قافتالاب امهنع حص راهظ ةرافكو راطفإ ةرافك نع اعاص ريقف لك أريقف نيتس معطأ ول يأ :راطفإ نعو
 نع حص «ّرب نم اعاص ريقف لك راهظو راطفإ نع ًانيكسم نيتس معطأ ول :ىلوألا :ناتلأسم انهه :امهنع حص
 نع نيدبع ررح هنأ :ةيناثلاو ء«ناسنجلا فلتحاو ءاممي ءافو ىدؤملا يف نأل ؛قافتالاب راهظو راطفإ يترافك
 يعفاشلا دنعو «ةنيعملا ةينلا ىلإ ةجاح الف ءدحتم سنجلا نأل ؛نيراهظلا نع حص امهدحأ نيعي ملو نيراهظ

 (ييع «صلحختسم) .نييعت الب حصي ال :كلامو

 حص اهدحأ نع نيعي ملو رهشأ ةعبرأ ماص نأب :مايصلا (ع) .ةروكذملا ةلاسملا يف ريرحتلا مكح لثم يأ :هلثم
 (ع) .رم امل امهنع زاح نيعي ملو انيكسم نيرشعو ةئام امهنع معطأ نأب :ماعطإلاو (نيكسم) .سنجلا داحتال امهنع
 هل ناك «نيعباتتم نيرهش ماص وأ ةدحاو ةبقر امهنع قتعأف «راهظ اترافك هيلع بحو نم يأ :دحاو نع حص

 نع قتعأ هنأل ؛ةيتآلا ةلأسملا يف امك امهنم دحاو نع زوج ال :رفزو كلام لاقو «ءاش امهيأ نع كلذ لعجي نأ

 قتعأ ام دعب امهدحأ نع لعجمي نأ هل سيلف ءادحاو ارهش ماض مايصلا ةروص يف اذكو دبع فصن راهظ لك

 ديفم ريغ دحتملا سنجلا يف نييعتلا ةين نأ :انلو «سايقلا وهو «هدي نم نيرمألا جورخل ؛امهنع ماص وأ امهنع
 امك ءاش امهيأ نيعي نأ هلف «ةينلا قلطم يقب سنجلا داحتال ةينلا تغل اذإ انهو «ديفم فلتخملا سنجلا يقو «وغليف

 نع ىون ولو «دحاو موي نع هئزجي ناضمر نم نيموي ءاضق ىونو ًاموي ماص ول ًالثم «ءادتبالا يف هقلطأ ول
 يفف «ببسلا فالتخاب فرعي ةرافكلا مكح يف سنجلا فالتخاو ءامهنم دحاو نع هئزجي ال ةرافكلاو ءاضقلا

 (حتف «صلختسم) .امهدحأ نع عقيف ةينلا لمعت الف ءدحتم سنجلا راهظلا ةرافك ةروص

 ءامهنع ةنمؤم ةبقر قتعأف ءأطخ لتق ةرافكو ءراهظ ةرافك :ناترافك هيلع بجو نم يأ :ال لتقو راهظ نعو

 يفو انه يعي نيلصفلا يف امهادحإ نع لعجي نأ هل :يعفاشلا لاقو ءامهنم دحاو نع زجي مل امهنع نيرهش ماص وأ

 .رتسلا وهو ءدوصقملا داحتال دحاو سنج هدنع اهلك تارافكلا نأل ؛ةقباسلا ةلأسملا

 دحتا نإ :لاقيو لصفي :اندنعو «مدعلا لوم :هفر رفز دنعو «نيلصفلا يف زاوحلا لومش :يعفاشلا دنع نأ لصاحلاو

 امل راهظلاو لتقلا ةرافك يفف ءامهنم دحاو نع زوجي ال فلتخا نإو ءاش امهتيأ نع كلذ لعجي نأ هل ناك سنجلا
 اعراش نكي مل ةزانج ةالصو ًارهظ ةالصلاب ىون ول امك ءامهنم دحاو يف هعورش حصي مل ًافلتخم سنجلا ناك
 ةرافكل حصت ال ةرفاكلا نأل ؛اناسحتسا راهظلا نع زاح ةرفاك تناك نإ األ ؛ةنمؤملاب ةبقرلا انديق امنإو ءالصأ

 .امهدحأ نع زوجي ال يأ :ال (ئيع «حتف) .راهظلل تنيعتف «صنلاب لتقلا



 ناعللا باب 4۹۰ قالطلا باتك

 ناعللا باب
 هماكحأ نايب يف يأ

 se ماقم ةمئاق نعللاب ةنورقم ناعألا تادكؤم تاداهش يه
 تاداهشلا كلت يأ

 نيب نوكت ةنعالملاو ءريخلا نع داعبإلاو درطلا :نعللا لصأو ءاناعلو ةنعالم نعالي نعال ردصم وه :ناعللا باب

 نيرمقلاك بيلغتلا باب نم اذه نأ :ههحو ءبضغلا ركذ ةحوزلا مالك فو «هدحو جوزلا مالك يف نعللا انهو «نينثا

 مساب ءيشلا ةيمست نم اذهو «حيحرتلا بابسأ نم قبسلاو «قبسأ هنعل نأل ؛بضغلاب مسي ملو «رمقلاو سمشلل

 (ييع «حتف) .سماخلا يف هسفن نعل دجوي اذكو ءاهیف امهدوجول ؛ادوجسو اعوكر ىمست ةالصلاك هئزح
 نم سیلو هنكر اذه :ناعبألاب تادكؤم (ع) .ربخلا ىلإ رظنلاب وأ ةنعالملا رابتعاب ثينأتلاو ءاعرش ناعللا يأ :يه

 نيلقاع نيرح نيجوز انوكي نأ نينعالتملا يف ناعللا طرشو «ةماسقلا يقو انه الإ يعدملا بناج نم ددعتي ام نامبألا

 هاوعد ىلع ةنيبلا ةماقإ مدع فذاقلا يف طرشلاو ءاحيحص حاكنلا نوكي نأو «نيدودحم ريغ نيقطان نيملسم نيغلاب

 .نعالتلا دعب ءطولا ةمرح همكحو «ةيبنجألا يف دحلا بجوي ام ةجوزلا فذق هببسو «هراكنإ فوذقملا يفو

 «نامبألاب تادكؤم تاداهش ناعللا ةملك يأ ءاندنع ناعللا فيرعت "نامبألاب تادكؤم تاداهش" :هلوق نأ ملعا مث

 ءمسقأ عضوم يف هللاب دهشأ :وحن ديكأتلا هب داري اميف فلحلا ىرجم يرحب دقو «نايعو ةدهاشم نع رابخإلا :ةداهشلاو

 ةداهشلا داري الو نيميلا ديكأت هدنع ةداهشلاب داريف «ةداهشلا ظفلب تادكؤم ناكأ ناعللا تاملك :ءظي يعفاشلا لاقو

 هبو «هتأرماو دبعلا نيبو «ةرفاكلا هتأرماو رفاكلا نيبو «ةرفاكلا هتأرماو ملسملا نيب يرجيف «هدنع نيميلا ةيلهأ طرتشيف

 بش يعفاشلل قبس امك نيرحلا نوملسملا نيب الإ يرجي الف ةداهشلا ةيلهأ طرتشي :اندنعو ءاتثج دمحأو كلام لاق

 لمتحت ةداهشلاو نيميلا يف مكحم "هللاب" :ىلاعت هلوقف (ت:رونل) واب ٍتاَداَهَش برأ ْحِهِدَحَأ ُةَداَهَسْفإَ» :ىلاعت هلوقل
 oyy ؛ةقيقحلا ىلع هلمح رذعت اذإ اميس ال ءمكحملا ىلع لمتحملا انلمحف «نيميلا

 .ةداهشلا ءادأ نود ةماسقلا يف امك ةرركم تعرش األ ؛اضيأ نیم هنأ ىلع لدي هرركتو «نيميلا

 ءادهشلا نع كْهْسفْنأ ىشتسا («:رودار مهسفنأ الإ ءادهَش مه [ نکن مو ْمُهَحاَوْرَأ َنوُمْرَي َنيِذَلاَو» :ىلاعت هلوق انلو

 عبرا ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشْفط :لاقف e ج نم نوكي نئتسملا نأل ؛ءادهش مهنأ تبثف

 نم هجرخي ال ديكأتلاو ؛نيميلاب ةدكؤملا ةداهشلا وه نكرلا :انلقف «نيميلاو ةداهشلا ىلع صنف (٠:رونلار للاب ٍتاَداَهَش
 ةمهتلا تفتنا اذإ امأو «ةمهتلا عضوم يف لبقت ال امنإ :انلق «"ةلوبقم ريغ هسفنل ةداهشلا" :هلوقو «ةداهش نوكي نأ

 «ةمهتلا نم هئافتنال ؛تاداهشلا قدصأ نم هذهف (8١:نارمع لآ) 4ره الإ هَل ال هنأ كلل دهشو#» :ىلاعت هللا لاق «ةلوبقمف

 (حتف «ئيع) .نيميلاب ةيفتنم هيف نحن اميف ةمهتلاو
 دحاو ناعل هافك أرارم اهفذق ول اذهلو ؛هماقم ماقف دشأ لب دحلاك كلهم ىلاعت هللاب داهشتسالا نأل :خلإ ماقم ةمئاق

 (حتف) .ناعللا هيلع ددعتي ثيح تاملكب وأ ةدحاو ةملكب هئاسن نم ةدحاو نم رثكأ فذق ول ام فالخب ,دحلاك



 ناعللا باب 44١ قالطلا باتك

 احلصو ءانزلاب هتجوز فذق ولف ءاهقح يف انزلا ّدح ماقمو .هقح يف فذقلا دح
 ةأرملا قح يف يأ ةمئاقو يأ لحجر

 AEE oS بح وع. هتبلاطو دلولا بسن ىفن وا .اهفذاف دحب نم يهو ‹نیدهاش
 ةأرملا يأ جوزلا يأ ةأرملا نأ لاحلاو يأ

 (ع) .ًادبأ ناعللا دعب هتداهش لبقت الو ءاهفذاق دحي نم افوك طرتشيف جوزلا قح يف يأ :هقح يف

 لمتحي ال انزلاو فذقلا دح نم لك ذإ ؛حلصلاو ءاربإلا الو «هنع وفعلا حصي مل اذهو :خإ انزلا دح ماقمو

 (حتف) .ةبذاك تناك نإ اهقح يف انزلا دح ماقمو ءابذاك ناك نإ هقح يف فذقلا دح ماقم مئاق هنأ دارملاو كلذ

 أطوت مل نأب هتممتو انزلا لعف نع ةفيفع ةيح يهو «مالسإلا راد يف انزلا حيرصب اهفذق يأ :هتجوز فذق ولف

 يأ «"انزلاب" :هلوقو «يعجرلا ةدع ين ولو فورعم بأ الب دلو اهل الو دساف حاكنب الو ةهبشب ةرم ولو امارح
 بحي ال انزلا ريغب اهفذق ول هنأل ؛هب ديقو «تينز وأ ةيناز تنأ وأ ةيناز اي :اهل لاق نأب هلبق وأ هحاكن يف نئاكلا

 [۲۸۸/۱ :قئاقحلا زمر] .دحلا هب بحي اع الإ بجي الف «هقح يف دحلا ماقم مئاق ناعللا نأل ؛ناعللا

 وأ نييبص اناك نإف «ةداهشلا هيف نكرلا نأل ؛ملسملا ىلع ةداهشلا ءادأل امهتيحالص طرتشي يأ :نيدهاش احلصو

 ةداهشلا لهأ نم قسافلاو «ناعل الف امهدحأ ناك نإ اذكو «نيرفاك وأ فذق يف نيدودحم وأ نينونحجم وأ نيدبع

 يرحتف «درت الف «ةمهتلا عضوم يف ةعورشم ةداهشلا هذهو «ةمهتلل عضاوملا رثكأ يف هتداهش لبقت ال هنأ الإ ءاندنع

 نإو ءانه ةداهشلا لهأ نم هنأل ؛ءايمع تناك نإو هتأرماو ىمعألا نيب يرحت كلذكو «هتأرماو قسافلا نيب

 .هتأرما نيبو هنيب زيي نأ ردقي انهو «هيلعو هل دوهشملا نيب زيمب ال هنوكل ؛عضاوملا رئاس يف هتداهش لبقت ال ناك

 (حتف) 188/١[ :قئاقحلا زمر]
 يف فذقلا دح ماقم مئاق ناعللا نأل ؛هب ةمهتم ريغ انزلا نع ةأربم ةفيفع تناك نأب :اهفذاق دحي نمم يهو

 فوذقملا ناك اذإ الإ بجي ال فذقلا دح نأل ؛اهتفع تابثإل اذه ةأرملا ركذ صيصختو ءاهتفع نم دبالف «هقح

 روصتي الف «هطرش تاوفل ؛هب بلاطت نأ اهل سيل ةفيفع نكت مل اذإف «هماقم مئاق هنأل ؛ناعللا اذكف ءًافيفع

 وأ ةمأ تناك نإف 585/١[ :قئاقحلا زمر] .اذم ركذلاب تصح كلذلف ؛هقح يف دحوي ال ئعملا اذهو «ناعللا

 وأ اهرمع يف تنز ولف ةنصحم تناك نأب :اهفذاق (حتف) .ناعل الو دح الف ةيناز وأ ةنونحجم وأ ةيبص وأ ةيباتك

 وأ هنم هافن يذلا دلولا ناك ول ام نيب قرف الو :دلولا بسن ىفن وأ (ط) .ناعل الف ةهبشب ولو امارح تيطو

 افذاق نوكي فورعملا هيبأ نع هافن ول امك «ناعللا هبجوم نوكي انزلاب اهفذقي ملو يباب سيل :لاق ناب هريغ نم

 (حتف «نيع) .يبنحألا فذق ةروص يف ناعل الو ءاضيأ افذاق نوكي ينحأ هنع هافن ول امك ءاه

 نم مزلي ال :ليق نإف «فذقلا دحك وفعلا دعب ولو ءاهبلط نم دبالف ءاهقح هنأل ؛اهبلط طرتشا اغإو :هتبلاطو

 قحلملا دسافلا ال شارفلا وه حيحصلا بسنلا يف لصألا :انلق ؟ةهبش نع ءطولاب لصحي نأ زاوح ؛انزلا دلولا يفن

 عم نيلدع تماقأ وأ هفذقب رقأ نإ امهيلع يأ «"ناعللا بجو" :هلوقو «فذق حيحصلا شارفلا نع هيفنف هب

 (حتف) .اقافتا ناعللاو دحلا يف فلحي ال ةنيب دحت مل نإو «لبقت ال نيتأرماو الحر تماقأ نإو «هراكنإ



 ناعللا باب 44۲ قالطلا باتك

 جوزلا يضاقلا هسبح يأ

 ادهاش حلصي مل نإف ,.هقدصت وأ نعالت يح تسبح تبأ نإف «ناعللا اهيلع بجو
 جوزلا يأ ةأرملا يأ ةجوزلا ىلع يأ

 (ط) .هتماقإ بجيف اه تبث قح هنأل ؛امهيلع :ناعللا (ع) .هاعدم ىلع نهربي ملو دحلا وهو :فذقلا

 جوزلا عنتما نإ يأ [(ط) .هريغ وأ قالطب هنم نيبت وأ ]:نعالي ىتح سبح (ع) .ناعللا نع جوزلا عنتما يأ :ىبأ
 هئافيتسا ىلع رداق وهو «هيلع قحتسم قح هنأل ؛دحيف هسفن بذكي وأ «نعالي ىح مكاحلا هسبح ناعللا نع

 هنأل ؛فذقلا دح دحي عنتما اذإ :هثم يلا لاقو «ببسلا عقاري هسفن بذكي وأ «هیلع ا أي ىح سبحيف

 اذإف هيلع ًافيفخت ناعللاب هعفد نم نكمتي هنأ الإ «(4:رونلا) يه ودلجافإل :ىلاعت هلوقل ؛فذقلاب دحلا هيلع بجو

 نيحوزلا قح يف خوسنم الت امو «ناعللا طئارش عامتجا دنع دحلا بجوي ال هتأرما لحرلا فذق :انلق «دحي عفدي م

 (حتف «صلحختسم) دب طقم هل قفلت ن م وأ هوا ف ا هيوم ناك اول «ناعللا ةيآب

 (ع«ط) .هيلع قحتسم قح ءافيإ نع عنتما هنأل فذقلا دح :دحيف

 رصتخم" خسن ضعب يفو انزلا دح دحت ال هتقدص نإف :هقدصت وأ (ط) .ناعللا نع ةأرملا تعنتما يأ :تبأ

 بحي وهو «ةرم قيدصتلاب بجي فيكف ةرم رارقإلاب بجي ال دحلا نأل ؛طلغ وهو "دحتف هقدصت وأ" :"يرودقلا

 هب عفدنيف هئرد يف ربتعيو دحلا بوجو قح يف ربتعي الف ءادصق رارقإب سيل قيدصتلا نأل ؛تارم عبرأ قيدصتلاب
 ءانزلا دح دحت تبأ اذإ ةأرملا اذكو ءّدحي ناعللا نع جوزلا عنتما اذإ :يعفاشلا دنعو ءدحلا هب بحي الو ناعللا

 :لودع ةثالث عم انزلاب اهيلع جوزلا ةداهش لبقي ال هنأل ؛هنم بيحع اذهو

 دوار دنع یک هنا چا وا تاك را قاف را اديه ناك نإو «هدحو هلوقب اهيلع دحلا بجوي مث

 طقسأ جوزلا اذكو ءاهسفن نع انهه دحلا هب ةأرملا تطقسأف بوحولا دعب هطاقسإل الو لاملا باجيإل حلصي ال

 ضقانت اذهو «هقح يف ةداهش هلعجو هقأرملا ىلع هب دودحلا ظلغأ وه يذلا محرلا بحوأو «هسفن نع هب دحلا

 ءدجوي ملف «ناعللاب امكح عطقني اإ بسنلا نأل ؛امهدلو وهو «ناعل الو دح الف دلولا يفن يف هتقدص ولو «رهاظ

 (حتف) [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .هلاطبإ يف ناقدصي الف ءدلولا قح وهو

 نأب ةداهشلل حلصي ال وهو هيلع ةداهشلل ةحلاص تناك نأب ناعللا لهأ نم يه تناك اذإ نعي :خا حلصي مل نإف

 هلوقب تباثلا دحلا وهو ءلصألا ىلإ راصيف «هتهج نم نعمل رذعت ناعللا نأل ؛دحلا هيلع بجي هوحنو .ًارفاك ناك

 نيرفاك اناك اذإ الإ ةملسم يهو ًارفاك جوزلا نوكي نأ روصتي الو «(؛:روتلا) ه(ِتاَنَّصْحُملا ا :ىلاعت

 احيحص فذقلا ناك ولف هتهج نم نعل طقس اذإ ناعللا نأ لصألاو :هيلع مالسإلا ضرع لبق اهفذق مث تملسأف

 (حتف) ]۲/۳ :قئاقحلا نييبت] e الا ويددحت

 (ع.ط) .ةداهشلل ةحلاص يه تناكو فذق يف ادودحم وأ ادبع وأ ارفاک ناک نأب :ًادهاش



 ناعللا باب 4۹۳ قالطلا باتك

 «صنلا هب قطن ام هتفصو .ناعل الو هيلع ّدح الف اهفذاق حي ال نمم يهو حلص نإو ,ّدح
 ناعللا ةيفيك يأ دحلا نع فلح هنأل ةأرملا يأ ادهاش جوزلا يأ

 وأ ةيبص وأ ةيناز تناك نأب :اهفذاق (ع) .يلصألا بحوملا ىلإ راصيف هتهج نم نعم رذعت ناعللا نأل :دح

 (ع٬ط «م) .رزعي هنكل فذقلا يف قداص هنأل ؛جوزلا ىلع يأ :هيلع دح الف (ع.ط) .امهوحن

 فلحخ ناعللاو «دحلا بجوي الف اهيف نعمل عانتمالا ناكف ةداهشلا لهأ نم تسيل امنأل :ناعل الو هيلع دح الف

 ؛دح فذق يف نيدودحم اناك نإو «ناعل الو دح الف «فذق يف ةدودحم وأ ةريغص وأ ةنونجم تناك اذإ اذكو «هنع

 فذق يف ةدودحم يهو ادبع وه ناك اذإ اذكو ءةداهشلا لهأ نم سيل وه ذإ ؛هتهج نم نعمل ناعللا عانتما نأل

 ةمألا فذق نأل ؛هتهج نم عنتما نإو ءدحلا هيلع بجي ال ثيح نيكولمم وأ نيرفاك اناك اذإ ام فالخب ءدحي

 ىضم دقف ءامهالك وأ ًانونجب وأ اريغص امهدحأ ناك اذإ الإ ءلكلا يف نعالي :يعفاشلا لاقو «دحلا بجوي ال ةرفاكلاو

 يح فذقلا دنع ربتعي ناصحإلا مث ءةداهشلل ًالهأ هنوكب انلصأ ىلع انيضمو «نيميلل الهأ جوزلا نوكب هلصأ ىلع
 [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .ناعللا الو دحلا بجي ال تقتع وأ تملسأ مث «ةرفاك وأ ةمأ يهو اهفذق ول

 :ىىلاعت هلوق ىلإ (٠:رونلا) ؟مُهَحجاَوُرَأ نوم َنيِذلاَوظ :تايآلا هذه يف ىلاعت هللا ركذ ام يأ :صنلا هب قطن ام

 ءاج ةيمأ نب لاله نأ ةيآلا لوزن ببس نأ ملعاو (9:رونلا) 4نيقداصلا نم ناک نإ اَهْيَلَع وفا بضع نأ ةَسِماَحْلاَول

 ينزي ءامحسلا نبا كيرش يتأرما نطب ىلع تدحو تعحر املف نيتنس قأرما نع تبغ :لاقو ب هللا لوسر ىلإ

 هذه داعأو هللا لوسر اي ئيعب تيأر :لاله لاقف "كرهظ ىلع دلحت الإو دوهش ةعبرأب تئا ":لكفع هل لاقف ءامب

 ماقم مئاق ناعللا نأ ىلع كلذ لدف «تايآلا هذه هللا لزنأف ءاجرخم يل لعجي نأ هللا نم وحرأل نإو :لاق مث ةلاقملا

 رخآ يف لاق يلع هنأل ؛ةأرملا قح يف انزلا دح ماقم مئاقو «هفذقب لاله دلجي مل ثيح جوزلا قح يف فذقلا دح

 «تاداهش عبرأ دهشيف «جوزلاب ئدتبي نأ يضاقلل يغبنيف "«نأش اهو يل ناكل تقبس نامبألا الول":ثيدحلا

 يف لوقيو «ةرم لك يف اهيلإ ريشي "انزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ" :ةرم لك يف لوقي
 ."انزلا نم هب اهامر اميف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل" :ةسماخلا

 يف لوقتو ءانزلا نم هب ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ" :ةرم لك يف لوقت تاداهش عبرأ ةأرملا دهشت مث

 أي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «"انزلا نم هب نامر اميف نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ" :ةسماخلا

 ييو «'انزلا نم هب يتيمر اميف نيبذاكلا نل كنإ" :يه لوقتو «"انزلا نم هب كتيمر اميف" :لوقيف «باطخلا ظفلب
 ناك نإو باطخلاو «فيرعتلا بابسأ غلبأ ةراشإلاو رخآلل ريشي امهنم ًالك نأل ؛باطخلا ربتعي ال ةياورلا رهاظ
 نأل ؛بضغلاب يه تصح امئإو ءاضيأ لامتحالا عطقني ةراشإلا هب لصتا اذإ بئاغلا ريمض نكل لامتحالل عطقأ

 باتكلا معي عراشلا صن صنلاب دارملاو ءبضغلا نم نفخيو هب ةالابملا عقت الف ًاريثك نعللا نلمعتسي ءاسنلا

 [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .هتأرماو ينالجعلا رعوع يف تل يبلا لعف يأ «ةنسلاو



 ناعللا باب 4۹4 قالطلا باتك

 هسفن بذكأ نإو .هّمأب هقحلأو هبسن ىفن دلوب فذق نإو مكاحلا قيرفتب تناب انعتلا نإف
 جورلا جوزلا نع دلولا بسن يأ يضاقلا دلو يفنب جوزلا ةأرملا ناجوزلا يأ

 ةعبرأ هدنع هناعلب قلعتيو ءاهناعل لبق ةقرفلا عقت هناعل نم جوزلا غرف اذإ :يعفاشلا لاقو :مكاحلا قيرفتب تناب

 اهيلع دهش امل جوزلا نأل ؛امهنيب ةقرفلا توبثو .اهيلع دحلا بوحوو «هنع دحلا طوقسو ءبسنلا عطق :ءايشأ

 :انلو «خسفنيف ةدئاف حاكنلا ءاقب يف نكي ملف نافلتأي ال امهأ رهاظلاف ناعللاب كلذ دكأو تارم عبرأ انزلاب

 اهقلطف ءاهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك :لاق ءامهناعل نم اغرف املف «هتأرما نعال هنأ ينالجعلا ثيدح

 ةقرفلا عقت ال :رفز لاقو جلع هذفنأف :دواد يبأ ةياور يف درو لب قص ركنأل هناعلب عقت ةقرفلا تناك ولف «اثالث

 دوادوبأ هاور «"ادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا" :الكلع هلوقل ؛ءاضق ريغ نم تعقو انعالت اذإف ءاعيمج انعالت اذإ الإ

 كلام لاق هبو ءامهنعالت دعب امهنيب ةقرفلا عوقو ىلع اصيصنت نوكيف «نعالتلا دعب امهنيب عامتجالا ىفن «هانعمب

 .امهناعتلا دعب يضاقلا قيرفتب الإ عقت ال :اندنعو «ةياور يف دمحأو

 نع يور امل ؛رخآلا هئرو مكاحلا مكح لبق امهدحأ تام ول نح امهنيب قرفي نانعالتملا :مذ رمع لاق اذهو

 ولو «ملسمو يراخبلا هاور «"همأب دلولا قحلأو ءامهنيب قرفف هتأرماو لحجر نيب نعال كع هنأ" ام رمع نبا
 مث ءامه المع ةمرحلا عوقو نود عاتمتسالا ةمرح نايب ىلع لومحم ثيدحلاو «هيلإ جيتحا ال ةقرفلا تعقو

 لاق هبو ءدبؤم ميرحت :فسوي يبأ دنعو ءاهحاكن زاح هسفن بذكأ اذإ ىح نيفرطلا دنع ةنئاب ةقيلطت قيرفتلا

 قبي مل هسفن بذكأ اذإ هنأ :هنع باوجلاو ءرفز هاور يذلا ثيدحلاب اولدتساو دمحأو كلامو رفزو يعفاشلا

 (حتف) [۲۹۰/۱ :قئاقحلا زمر] .ربخلا هلوانتي ملف ءانعالتم
 دوصقملا نألو «ملسمو يراخبلا ثيدح نم انيور امل [(ط) .ةدالولا ةلاح يف يفن اذإ دلولا مأ يأ ] :همأب هقحلأو

 يف هبسن يفتنيف قيرفتلاب مكح لب ًاحيرص هبسن يضاقلا فني مل نإو ؛هدوصقم هيلع رفويف دلولا يفن ناعللا نم
 ىح "بألا نم هتحرحأو همأ هتمزلأ" :لوقي نأ يضاقلل دبال هنأ يناثلا نعو «نيفرطلا دنع قيرفتلاب مكحلا نمض

 باجيإو «ثراوتلا ىوس جوزلا ةهج نم بسنلا ماكحأ نم يفتني ال مث ؛هنع بسنلا يفتني ال كلذ لقي مل ول
 ةاكزلا عفد ةمرحو امهنيب حاكنلا ةمرحو رخآلل اهدحأ ةداهش يأ ةداهشلا در لثم كلذ ىوس اميف امأو «ةقفنلا

 هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل نإ هللاب دهشأ" :لوقيف لحرلا يضاقلا رمأي نأ ناعللا اذه ةيفيكو ءاعامجإ مئاق بسنلاف
 انزلاب اهفذق ولو «"دلولا يفن نم هب نامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ" :لوقتف اهبناج يف اذكو «"دلولا يفن نم

 (ئيع «صلختسم) .امهيلك نيرمألا ناعللا يف ركذ دلولا ىفنو
 هفارتعاب باذكإلا ناك ءاوس [(ط) .هبسن ىعّداف لام نع يفنملا دلولا تام نأب ةلالد ولو ناعللا دعب] :هسفن بذكأ نإو

 لبق بذكأ نإو «فذقلا دح دح «"تلق اميف ابذاك تنك" :لاق نأب ناعللا دعب هسفن بذكأ ول نعي ةلالد وأ «ةنيبب وأ

 (حتف «صلختسم) .ناعل الو هيلع دح الف هسفن بذكأ مث اهنابأ نإو ءكلذكف باذكإلا لبق اهقلطي مل نإف ءناعللا



 ناعللا باب 440٥ قالطلا باتك

 د ك ف ف ك س

 ناعل الو ءتّدحف تنز وأ دحف اهريغ فذق نإ اذكو ءاهحكني نأ 1 دح
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 PNT :اهحكني نأ هلو (عءط) .هيلع دحلا بوجوب هرارقإل فذقلا دح :دح

 يف دح امل هنأ :امهو ءروكذملا رفز ثيدحل ؛ادبأ امي جورتلا هل زوج ال :فسوي وبأ لاقو «نيفرطلا دنع دحو هسفن

 .ةالصلا هيلع لحت ملسأ اذإ قفانملا نأ ىرت الأ ءانعالتم نكي ملف ناعلل ًالهأ قبب ملف ةداهشلل ًالهأ قبي مل فذقلا

 :هلوق اذكف ءاقفانم ماد ام يأ (٤۸:ةبوتلا) ادب َتاَم منم ٍدَحَأ ىَلَع لص الو :ىلاعت هلوق نيقفانملا يق تلزنأو

 (ييع «صلختسم) .ناعللا ةفص ىلع اماد ام يأ «خلإ نانعالتملا

 جرخف ناعلل ًالهأ قبي م هنأل ؛دحف اهريغ فذق اذإ اهجوزتي نأ ناعللا دعب هل لحي كلذك يأ :فذق نإ اذكو

 وأ ءانزلاب تدحف ةأرملا تنز اذإ اهجوزتي نأ هل لحي اذك يأ "تدحف تنز وأ" :هلوقو ءانعالتم نوكي نأ نم

 دعب انعالت اذإ اذه روصتي امنإو «ناعللا لهأ نم تحجرخف اهفذاق دحي ال نمم تراص األ ؛تدحف ًاناسنإ تفذق

 نأل ؛اقافتا عقو "تدحف" :هلوقو «ةنصحع. تسيل اهنأل ؛ذئنيح دلحلا اهدح نأل ؛تنز مث لوحدلا لبق جورتلا
 «دحي يح ناصحإلا هب طقسي ال هنإف ءفذقلا فالخب «نينصحم نيب الإ ناعل الو افاصحإ طقسي دح ريغ نم اهانز

 اطرش هيف دحلا ركذ نوكي اذه ىلعف «فذقلا وهو انزلا ىلإ اهريغ بسن يأ نونلا ديدشتب تنز وأ مهضعب طبضو

 (صلختسم) ١191/١[ :قئاقحلا زمر] .لاكشإلا لوزيف
 دحك حيرصلاب قلعتي هنأل ؛ناعللا هب قلعتي ال ةراشإلاب هتأرما سرحألا فذق اذإ يأ :سرخألا فذقب ناعل الو

 ول قيدصتلا زاوحل ؛ءاسرخ يه تناك اذإ كلذكو ءامي أردت دودحلاو ةهبش نع ىرعي ال هفذق نأل ؛فذقلا

 ‹«حيرصلاك هتراشإ نأل ؛ةموهفم ةراشإ هل تناك نإ هب ناعللا بجي :يعفاشلا لاقو «ةهبشلاب تبقي الف قطنت تناك

 (حتف) [۲۹۱/۱ :قئاقحلا زمر] .دمحأو كلام لاق هبو
 فذقلا قيلعت اذه نأل ؛رفزو ةفينح يبأ دنع ًاضيأ ناعل الف «يم كلمح سيل :جوزلا لاق اذإ يأ :لمحلا يفنو

 لقأل هب تءاح اذإ ناعللا بجي :الاقو «فذقب سيل كلذو ءانزلا نم وهف لمح كب ناك نإ :لاق هنأك طرشلاب

 يف ناعللا بجي :يعفاشلا لاقو .دمحأو كلام لاق هبو «فذقلا ققحتيف «هنم لمحلا مايقب نقيت هنأل ؛رهشأ ةتس نم

 (صلختسم ‹ٰييع) .لاحلا

 :هلوقو ءانزلا حيرصب اهفذق هنأل ؛ناعللا بحي انزلا نم لمحلا اذهو تينز :هتأرمال لاق اذإ يأ :تينزب انعالتو

 اهفذق دقو لاله دلو ىفن :ء هنأل ؛هيفني :يعفاشلا لاقو «هنم لمحلا يضاقلا يفني ال يأ "لمحلا فني ملو"

 اكل هنأ ىلع لومحم ثيدحلاو «ةدالولا دعب الإ لمحلا ىلع بترتت ال ماكحألا نأ :انلو كلام لاق هبو ءًالماح
 [۲۹۲/۱ :قئاقحلا زمر] .يحولا قيرطب لمحلا دوجو فرع



 ناعللا باب ٤۹٦ قالطلا باتك

 نإو ءامهيف نعالو 2 هدعبو «حص ةدالولا ةلآ ع ايتبا وأ "ب
 هتأرما دلو يأ جوزلا

 507 منو ,نعال سكع نإو لح ياثلاب ٌرقأو نيمأوتلا لوأ ىفن
 هن نيماوعلا تلولا بنست يآ امهنم يناثلا ماوتلاب يأ

 (عءط) .ةدالولا بقع وأ هوحنو كنيع هللا رقأ :داليملا دنع هلأ سانلا لوق يهو :ةئنهتلا

 لحرلا ىفن اذإ يأ [(ط) .ايح يفنملا نوك طرشب هيفن] :حص (ع) .هوحنو دهملاك اهتلآ ءارش يأ :عايتبا وأ
 هوحنو ةأرملا هيلع دلت يذلا يسركلا يأ ةدالولا ةلآ عايتبا لاح وأ «ةئنهتلا لوبق دنعو ةدالولا ةلاح دلولا بسن

 مداقت نأل ؛بسنلا ت تبثيو فذقلا دوحجول ؛هب نعال كلذ دعب هافن نإو «هنع هسن يفنيو «هب نعالو «هيفن حص

 ايا ةئالغب هنعو ايا ةعبسب ردقم هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا یورو «هدعب يفنلا حصي الف «مازتلالا ليلد دهعلا

 .مايأ ةثالث ىلإ :رخآ يفو روفلا ىلع :هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو «سافنلا ةدم يف يفنلا حصي :الاقو

 زوجي ال يأرلاب ريداقملا بصن نإو «ةداعلا هب ترج ام لب «ةياورلا رهاظ يف رادقم ةئنهتلا ةدمل ردقي مل هنأ :لصاحلاو

 :امهدنعو «هوحو ةئنهتلا لوبق لاح مامإلا دنع ةدملا هذهو «ةليوط ةدم يف حصي الو «ةريصق ةدم يف يفنلا حصيف

 (يع «حتف «صلحختسم) .ةدالولا رثا هنأل ؛سافنلا ةدم

 [(ع) .فذقلا دوجول اعيمج نيتروصلا يف يأ ] :امهيف نعالو .ءارشلاو ةئنهتلا نيروكذملا دعب :ال هدعبو
 بحو امنإو «روكذملا تقولا دعب ىفن اذإ اميف بسنلا فني ملو «حصي مل د ل

 ىثنألاو لعوف" مأوتلا :نيمأوتلا (صلحتسم) 88/١ ١[ : قئارلا يلا مري e فذقلا دوحول ناعللا

 E لا فرتعاو 2 4 كا 7 3 اذإ 0 0 راو

 (ع) ا
 بجبيف انزلاب اهفذق مث اهتفعب الوأ فرتعا هنأل ؛ناعللا بجي يناثلا ىفن مث لوألاب رقأ نإو يأ :نعال سكع نإو

 مزلي امهدحأ بسن توبثف ا نيكروملا يف نيدلولا بسن تبثي يأ "امهيف امهبسن تبثو" :هلوقو «ناعللا

 «ربتعي يفنلا دعب رارقإلاو ربتعم ريغ رارقإلا دعب يفنلا نأ الإ رحآلا يفن مزلتسا امهدحأ يفنو رحآلا بسن توبث

 (صلختسم «ْييع) .فذقلا دوجول دمحم دنع امهنيب نعاليو «هامزل ناعللا لبق امهدحأ تام مث امهافن ولو

 (ط) .دحاو ءام نم اقلح امهنأل اج نالا يف يأ :امهيف



 نينعلا باب 4۹۷ قالطلا باتك

 نينعلا ب
 هماكحأ نايب يق

 اهجوز تدجو «راكبألا نود بتلا ىلإ وأ ءاسنلا ىلإ لصي ال نم وه
 ةأرملا يأ عرشلا يف نينعلا يأ

 ا اخت وأ ءانيّتع ول ةنس لّججأو لاحلا يف قرف ابوبجم
 بهذملا ىلع ةلهألاب ةيرمق امهنيب يضاقلا قرف يأ

 [(نيكسم) .ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال يذلا وهو لبإلا ةريظح يهو ی ا ل باب

 بوبجاو نينعلا باب" "نيكسم الم" ةخسن يفو «بويعملاو يصخلاو بوبحملا نم يأ "هريغو نينعلا باب" ةخسن يتو

 ةريظح يهو «ةنعلا يف سبح اذإ لوعفملل ءانبلاب "نع" نم نونلا ديدشتو نيعلا رسكب لّيَعف نزو نينعلاو ."يصخلاو

 :ليقو أملا دصقي الو ءًالامشو اني نعي هنأل ؛ضرع اذإ "نع" نم وأ ءرحلاو دربلا هيقتل رجش نم اهل لمعت يتلا لبإلا
 (حتف «ئيع) .لاحرلا يهتشت ال ةنينع ةأرماو «هدصقي الو ًالامثشو ًانيعب نعيف «يحرتسي هركذ نأل ؛ًانينع يمس

 نم وأ نس ربك وأ فعض وأ ضرمل وأ ةيلصأ ةفآل نهعامج ىلع ردقي ال يعي ةلآلا مايق عم ًالصأ :ءاسنلا ىلإ

 Sas ءاصبلا ضع وأ هتجوز ريغ ىلإ لصي وأ ناك رذع يأب :راكبألا (عيط) .رحس ذحأ
 يأ عطقلا وهو بحبا نم ًابوبحب اهجوز تدحو اذإ قترلا نع ةيلاخلا ةغلابلا ةرحلا يعي د :ًابوبجم اهجوز تدجو

 نكمي ال افق ناك اذإ ام فالخب ءرذلاك ا ا هركذ ناك اذإ ام هب م «نييثنألاو ركذلا عوطقم

 ءاهغولب رظتنا ةريغص تناك ول اهنأل ؛ةبلاطملا قح امل نم ةأرملاب دارأو ءا رايح ال هنإف اهحرف لحاد هلاحدإ

 رايخ ال اهيلإ لصو ام دعب بحول هنأ ىلإ ةراشإ هيفو ءا قحلا نأل ؛يه تبلط اذإ :هانعم لاحلا يف قرف :هلوقو

 «يضاقلا قيرفت لطبي الو «هبسن تبقي نيتنس ىلإ قيرفتلا دعب دلوب هتأرما تءاج ولو «هدعب ًائينع راص اذإ امك اهل

 (حتف) [؟١/97 :قئاقحلا زمر] .هقيرفت لطبي ثيح نينعلا فالخب
 جوزلا ناك اذإ يأ :ةنس لجأو (ع) .اه قحلا نأل يه تبلط اذإ هانعمو هيلحأت يف ةدئاف ال هنأل :لاحلا يف

 ق نالوا ةوعتم نياق 0 «ةنس مكاحلا هلجأ ًانينع

 ىلع اهلامتشال ؛ةنسلاب ردقف كلذ ةفرعم نم دبالف «ةيلصأ ةفآل نوكي نأ لمتحيو «ةضرتعم ةلعل عانتمالا نوكي

 هب اي لوريل هعيط اهني رصف ناوي نأ ىسعف «ةدوربلاو ةرارحلاو ةسوبيلاو ةبوطرلا ىلع ةلمتشملا ةعبرألا لوصفلا
 نعو «هسدسو موي سمخو 2 نو ةعبرأو ةئام ثالث يهو «ةيرمقلا ةنسلا ربتعتو « «عبطلا لادتعاب ةلعلا نم

 نم ءزح ةئامثالث نم اءزح الإ موي عبرو اموي نوتسو ةسمخو ةئام ثالث يهو ًاطايتحا ةيسمشلا ةئسلا ربتعت مامإلا

 .جوزلا ناك ول يأ :انينع ول (ٰييع ءصلختسم) .بيرقتلاب رشع عبرو ثلثو مايأ ةرشع امهنيب ام لضفو «موي
 ليعف ءاخلا حتفب وهو ايصحخ جوزلا ناك ول يأ [(سم) .هاتيصخ تعزنو ةمئاق ةلآ هل ناك نم وه] : وأ

 ءاهل رايح الف رشتنا نإف «هركذ رشتني مل اذإ اذهو «هركذ ءاقبب وجرم هلوصو نأل ؛ةنس مكاحلا هلجأ لوعفم نعع

 = هيلإ تكش نيح هلجوي مل قلع هنإف «ريبزلا نب نمحرلا دبع ةأرما ثيدحل ؛قرفي الو لحؤي ال :ةيرهاظلا تلاقو



 نينعلا باب 4۹۸ قالطلا باتك

 نلقو «تركنأو "تئطو" :لاق ولف «تبلط نإ قيرفتلاب تناب الإو ىطو نإف
 ءطولا ةأرملا يأ ةنسلا يف اهتبطو يأ

 01111111 ] ز ز]زؤز ]ؤز 0 فلج قص ًاين تناك نإو ,تريخ "ركب"
 هنيميب يأ جوزلا يأ بيث يه نلق نأب

 ناك نمحرلا دبع ثيدح نأ حص دق :ربلا نبا لاقو ؛هليجأت ىلع قد ةباحصلا عامجإ :انلو «هتلآ كيرحت مدع =

 (حتف) [۲۹۳/۱ :قئاقحلا زمر]«ةجح نوكي الف اهقالط دعب

 طرشلا باوح «ةنسلا يف يصخلا وأ نينعلا يأ [(ط) .ليحأتلا لطبو اهبف ةنسلا يف ةدحاو ةرم ولو] :ىطو نإف

 قحتسم وهف داز امو «ةرم اهقح اهئافيتسال ؛ليحأتلا لطبي ةدحاو ةرم ولو ءطولاب مث ءتمعنو اهبف يأ فوذحم

 (حتف) .هيلع ةردقلا عم ًاتنعتم اهكرت اذإ مأي اذهلو «ةنايد هيلع

 ةأرملا تناب ةنسلا يف اهأطي مل نإو يأ [(ع) .هزجع رارمتسال يصخلا وأ نينعلا اهأطي مل نإو يأ ] :تناب الإو
 فورعملاب كاسمإلا هيلع رذعت امل هنأل ؛ةفينح يبأ دنع اذهو ءاهقيلطت نع جوزلا عانتما دنع يضاقلا قيرفتب

 امهدنعو ءاهنع ملظلل اعفد هبانم يضاقلا بان الإو ءاهبف قلطو جوزلا لعف نإف «ناسحإلاب حيرستلا هيلع بحو

 يأ لكلا ىلإ عجار "تبلط نإ" :هلوقو «لوحلا مامت دنع اهريخ عرشلا نأل ؛قيرفت ريغب تناب :هنع ةياور وهو
 دنعو ءاندنع ةنئاب ةقلط ةقرفلا مث ءاهبلطك اهتبيغ دنع قيرفتلاب اهليكو بلطو «ةنونيبلاو ليحأتلاو قيرفتلا
 «كاسمإلا هيلع بحاولا نأل ؛هتهج نم ةقرفلا هذه نأ :انلو ءاهتهج نم ةقرف هنأل ؛خسف يه :دمحأو يعفاشلا

 ققحتيل انئاب اقالط ناكف هيلإ ابوسنم لعفلا ناكف «هماقم يضاقلا ماق وه عنتما املف «حيرستلا بجو تاف اذإف

 (حتف «ئييع) .خسفلا لمتحي ال مزاللا ذفانلا حيحصلا حاكنلاو ءاهنع ملظلا عفد

 «ةرح تناك اذإ اذهو ءاهقح كلذ نأل ؛قيرفتلا ةأرملا :تبلط نإ (ع) .مكاحلاو جوزلا قيرفتب يأ :قيرفتلاب
 (ط) .ةنسلا مامت دعب جوزلا يأ :لاق ولف (ط) .اهديسل بلطلاف ةمأ ولو

 ءاهتعماج دق :لاقو «ةنس نينعلا لجأ اذإ يأ [(ع «ط) .اهسلحبم يف اهقح توبثل ةأرملا يأ ] 2 ركب نلقو

 “نإف ءاهسلحم يف ةقرفلاو ةماقإلا نيب لاحلا يف ةأرملا تريح "ركب يه" :نلق نإف ءءاسنلا اهيلإ رظن «تركنأو

 لوقب يفتكيو «ىلوألا نايبل عمجلا ةغيصب "نلق"و ءامهنيب قرف ىبأ نإف «قيلطتلاب يضاقلا هرمأ اهسفن تراتحا
 لصأ ةراكبلا ذإ ؛ةراكبلا يهو «ديؤمل دييأت نمتداهش نأل ؛نقداهشب تريخو «طوحأ نيتأرما لوقو «ةقث ةأرما

 e ضاختشسو ويرتي يان نيد
 نإو «ةقرفلاب اهقح توبثل نعم ركنم هنأل ؛نيميلا عم هلوق لوقلاف لصألا يف ابيث تناك نإ يأ :هفلحب قدص

 نأل ؛هلوق لوقلاف ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك ةروصلل ال ئععملل ةربعلا ذإ ؛ةروص لوصولل ةركنم يه تناك

 فالخب «فلحيف ءرخآ ءيشب اههاوز لامتحال ؛اهيلإ لوصولا ةبايثلا i ‹«نهوقب تتبث ةبايثلا

 (ييع «صلختسم) .نهلوقب ريختف «ةرورض اهيلإ لوصولا يفني امتوبث نأل ؛ةراكبلا



 نينعلا باب 6 قالطلا باتك

 .بيعب ام دحأ ريخي ملو ءاهقح لطب هتراتخا نإو

 تراتخا نإ يأ [(ط) .زجع مث ةرم اهئطو ول اذكو «رايخ اهل نوكي الو] :اهقح لطب هتراتخا نإو
 ءاهسلجمب نم تماق اذإ اذكو ءامهدحأ الإ هل نوكي ال نيئيش نيب ريخملا نأل ؛رايح كلذ دعب امل نكي مل اهجوز

 جوزلا يضاقلا رمأ ةقرفلا تراتخا نإو ءاهقح نالطبب تيضر األ ؛ائيش راتخت نأ لبق يضاقلا ناوعأ اهماقأ وأ

 «قتعلا رايخك ءاضقلا ىلإ جاتحي الو ءاهسفن اهرايتحاب ةقرفلا عقت :ليقو ءامهنيب قرف ىبأ نإف «ةنئاب اهقلطي نأ

 (صلختسم) ۲۹٤/۱[ :قئاقحلا زمر] .رايتخا اه نكي مل ًايناث اهجوزت مث امهنيب قرف ولو
 نأ هل :يعفاشلا لاقو [(ط) .نرقو قترو صربو ماذجو نونجب اشحاف ولو رحآلا يفإ :بيعب امهدحأ ريخي ملو
 :اككلع لاق ءعرشلاب ديؤم عبطلاو 0 وأ ًاسح ءافيتسالا عنمت األ ؛نرقلاو قترلاو صربلاو ماذحلاو نونجلاب اهدري

 احضو اهحشكب دجو نيح "كلهأب يقحلا" :لاقو صربلاب 5 هللا لوسر درو "دسألا نم كرارف موذحملا نم رف'
 .دمحأو كلام لاق هبو بيعلاب دري عيبملاو ةلدابم دقع هنأل ؛عيبلا هبشي حاكنلا نال افا وأ

 ميلستلا لبق كالهلاب هتاوفف الاخ هيف بحجوت لب «هتوفت ال بويعلا هذهو ءءطولا وه دقعلاب قحتسملا نأ :انلو

 كورتم وهو «ديز نب ليمج ةياور نم هنأل ؛حصي ال هاور امو «بحوي ال نأ ىلوأ هلالتخاف خسفلا بحوي ال

 نم رف" :ع هلوق يف هل ةجح الو ,ديز همسا دلو بعكل ملعي ال لوهجم وهو «ةرجع نب بعك نب ديز نع
 .هتمدخ ىلع باقيو هنم وندي نأ زوجي هنأل ؛اعاجإ دارم سيل ةرهاظو «رايغلا ال رارفلا بجوي هنأل ؛"موذحلا

 (حتف) [؟١/914 :قئاقحلا زمر]



 ةدعلا باب ©. و قالطلا باتک

 ةدعلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 EOE طيح يأ ءارقأ ةثالث خسفلا وأ قالطلل ةرحلا أ ,ةأرملا مزلت صبرت يه

 ءازقألا ريسفت ايعجر وأ ناك انئاب ملسم تحت ةيباتك ةدم راظتنا

 ءءاصحالا رسكلاب يه [(ع) .هتيصحأ يأ ءيشب تددع :لاقي "دعي دع" نم ردم 5 يه] :ةدعلا باب

 ةقيقح لوحدلاب دكأتملا هتهبش وأ «حاكنلا لاوز دعب ةأرملا مزلت ةمولعم ةدم راظتنا :اعرشو «رمألل دادتمالا مضلابو

 :اهنكرو «ةقرفلا :اهطرشو «هارج يرحي ام وأ ميلستلاب دكأتملا حاكنلا :اندنع هبوجو ببسو «توملا وأ ا

 جورخلا اه لحي الف ءاهطقسأ ول طقست ال اذهو ؛عرشلا قح يهو ءاهاوس عبرأو اهتحأ حاكنك اهب ةتباث تامرح

 ءاليإلاو قالطلا نم ةقرفلا هوجو دعب ةدعلا دروأو «دبعلا قح لحادتي الو «ناتدعلا لحادتتو ءجوزلا هل نذأ ول

 (حتف) .رثؤملا عبتي رثألاو «قالطلا رثأ ةدعلا نأل ؛نينعلا ماكحأو ناعللاو علخلاو

 رايخب ةقرفلاك قالطلا ريغب :خسفلا وأ (ط) .دلولا مأ تلحدف «شارفلا وأ هتهبش وأ حاكنلا لاوز دنع :ةأرملا

 (ععط) .ةءافكلا مدعو ةدرلاو هبحاص نيحوزلا دحأ كلمو غولبلاو قتعلا

 ءارقألا تناك امل [(ع) .امي لوخدلا دعب ةقرفلا ناكو «ضيحلا تاوذ نم تناك نإ] :ضيح يأ ءارقأ ةثالث

 ءادتقا "ضيح ثالث" :ءادتبا لقي ملو "ضيح يأ" :هلوقب هرسف لوألا دارملاو ءرهطلاو ضيحلا نيب ا اك ركشم

 لبنح نبا لوقي ناك هبو ءراهطألا :كلامو يعفاشلا دنعو «حصألا يف دمحأ لاق هبو «ضيحلا ءارقألا اندنعف «صنلاب

 :لاق مث اهقلطيل مث رهطت نح اهكرتيل مث اهعحاري نأ هرمأ جلع هنأ وهو ءان رمع نبا ثيدح مه «عحر مث

 ءاتلا تابثإب ةثالثلا ريكذت نألو ؛رهطلا يه ةدعلا نأ ىلع صن اذهف "ءاسنلا اه قلطت نأ هللا رمأ لا ةدعلا كلتف"

 ححرو «ةضيحلا وهو ثنؤم هدرفم نأل ؛ءات الب "ءورق ثالث" :ليقل ضيحلا دارملا ناك ول ذإ ؛رهطلا ةدارإ ليلد

 ةُنالَّثِظ :هلوقب عمجلا ىلعو ةثالثلا ىلع صن ىلاعت هللا نأ :اهدحأ :هوحو ةثالثب ضيحلاب ءورقلا ريسفت انؤاملع

 يدؤي راهطألا ىلع هلمحو «لقألا وأ رثكألا ىلع هقالطإ زوحي ال مولعم ددعل مسا ةثالثلاو «(۲۲۸:ةرقبلار ءور

 وهو «ةثالثلا وه لماكلا عمجلا اذكو «مهبهذم وه امك ثلاثلا ضعبو نارهط وهو «لقألا ىلع قلطأ هنأ ىلإ
 .ىلوأ ناكف «هيف ةقيقح

 انأل ؛(۱۹۷:ةرقبلا) 4م ٌتاَمولْعَم ريا حلو :ىلاعت هلوقك ةثلاثلا ضعبو نيممسا ىلع عمجلا ظفل قالطإ زوجي :لاقي الو

 رهشلاب ها هللا نأ :يناثلا E a او ددعلا امأو ءددعلا نع درجا عمجلا يف كلذ و

 «(4:قالطلا) ريش مال ا را يام نوي صعبا نب ندي يلو :هلوقب ءارقألاب دادتعالا نع الدب

 ."ناتضيح ادعو نانثا ةمألا قالط" :التقع هلوق :ثلاثلاو ءلصألا هنأ ىلع لدف «ضيحلا مدع دنع رهشألا لعجف

 = ةرحلا فلاختت ال ةمألاو اغفر ةشئاع ثيدح نم دوادوبأ هاور ثيدحلاو «ضيح ثالث رحلا ةدع نأ ىلع لدف



 ةدعلا باب هثأ قالطلا باتك

 e ناءرق ةمألاو ءرشعو رهشأ ةعبرأ تومللو ,ضحت مل نإ رهشأ ةثالث وأ
 ش ربك وأ رغصل ةرحلا ةدع يأ

 نب يبأو ةثالثلا ةلدابعلاو نيدشارلا ءافلخلا نع اصن كلذ يورو ءددعلا يف اهفلاخت امنإو «ةدعلا هب عقت ام سنج يف -

 هرابتعابف ركذم ءرقلا ظفل نأل ؛ثالثلا ريكذتب مه كسمت الو ب مهريغو ءادردلا يبأو لبج نب ذاعمو بعك

 (يع «حتف) .هثينأتو هريكذت زاج ةطنحلاو دربلاك ثنؤمو ركذم نامسا هل ناك اذإ ءيشلا نال ؛ركذي

 يالا م8 :ىلاعت هلوقل ؛ضيح ةيؤر ريغ نم ةنس ةرشع ةسمخ يأ نسلاب غولب وأ سايإ وأ رغصل :ضحت مل نإ

 نس تغلب اذإ الإ رهشألاب دتعت الف اهرهط دتما مث تضاح يلا نأل ؛هب ديق «(4:قالطلا) ضيحملا نم نسعي

 يف ىوتفلاو .ةدعلل رهشأ ةثالثو محرلا ءاربتسال ةتس :رهشأ ةعستب :ليقو «لوحب اهؤاضقنا :كلام نعو «سايإلا

 :ىلاعت هلوقل ؛رهشأ ةثالث ندعف نضحي مل ىلا رئاغصلا امأ ؛ةرورضلل ةسئآلا ةدع يف كلام لوق ىلع اننامز

 وأ ةّيمذ «ةريبك وأ تناك ةريغص ةرحلا ةدع يأ :تومللو (حتف «صلختسم) (4:قالطلا) 4َنْضِحُي ْمَل یئاللارط

 (عءط) .جوزلا تومل ال وأ ةءوطوم «ةملسم

 ؛(5 4 :ةرقبلا) کنم ا نیلا :ىلاعت هلوقل ؛رشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع يأ :رشعو رهشأ ةعبرأ

 يهو «ىلوطلا :ناتدع اهل :لوقي نم فلسلا نم نأ :لوألا :ةعبرأ لوصف يف ةلأسملا هذه يف فلسلا فلتحاو

 نإ جارح ريغ ٍلْوَحْلا ىلإ ًاعاَنم ْمِهِجاَوْرَأِ ةيِصَول :ىلاعت هلوقل ؛رشعو رهشأ ةعبرأ يهو :ىرصقلاو «لوحلا

 ةحخوسنم ةيآلا هذه نأ :باوحلاو «(۲۳۳:ةرقبلا) کیل حاتح الف رهشأ ةعبرأ دعب يأ (۲ ٤۰ :ةرقبلا) نرخ

 نم لايل رشعو مايأ ةرشع ربتعملا نأ : يناثلا .٠٠٠:ةرقبلار هڳًآرسَعَو رهشأ ا نهيفنأب صرتي :یلاعت هلوقل

 نأ امه زوجي ىح «مايأ ةعستو لايل رشع :لوقي امف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ناكو ءاندنع سماخلا رهشلا

 .( ذعر :ىلاعت هلوق رهاظل ؛رشاعلا مويلا يف جوزتت
 :ثلاثلا .رحآلا ددعلا نم هئازإب ام لوحد يضتقي عمجلا ةرابعب يلايللاو مايألا نم نيددعلا دحأ ركذ نأ :باوجلاو

 ناكو ءا دوعسم نباو رمع لوق وهو ءاندنع لمحلا عضوب دتعت ًالماح تناك ول اهجوز اهنع قوتملا نأ

 نم ةربتعم ةافولا ةدع نأ :عبارلا .رشعو رهشأ ةعبرأب وأ لمحلا عضوب امإ «نيلحألا دعبأب دتعت :لوقي هذ يلع

 يلا ةيآلاو .ملعت نيح نم :لوقي هنقذ يلع ناكو ام سابع نباو دوعسم نبا لوق وهو ءاندنع جوزلا توم تقو

 ىلع ائيش بجوي ملو ءامي ًالوعدم تناك نإ طقف اهيلع ءاربتسالا بجوأ ثيح ةيباتكلا يف كلام ىلع ةجح انولت

 (ييع «حتف) .امب لوحدملا ريغ
 ةمألا قالط" :ةقفع هلوقل ؛ضيحت نمم تناك نإ ناتضيح خسفلاو قالطلا يف ةمألا ةدع يأ :ناءرق ةمألاو

 ول :ه#ف رمع لاق «ناتضيح تلمكف أزجتت ال ةضيحلاو «فصنتم قرلا نألو :"ناتضيح اهتدعو ناتقيلطت

 داك وأ ةزيدمب وأ هنآ تناك ءار هرفي نل لوعتلا نغم قالطلا قت لهو هاه و ةا ا ولفتت

 (ييع «حتف) .ضعبلا ةقتعم وأ دلو مأ وأ



 ةدعلا باب 0.۲ قالطلا باتک

 505508 تقتع نمو ,نيلجألا دعبأ رافلا ةجوزو ,ةعض و لماحلاو ,ردقملا فصنو
 تقتع اذإ ةمألا ةدع يأ ةافولاو قالطلا ةدع نم لمحلا عضو يأ

 هيف رّدق ام فصنف اهحوز اهنع قوتم تناك وأ ربك وأ رغصل ضيحت ال نمم تناك نإ يأ :ردقملا فصنو

 نييبت] .ةمألا عامجإ هيلعو ءةافولا يف مايأ سمحو نارهشو لوحدلا دعب قالطلا يف فصنو رهش وهو «ةرحلا

 دوحول ؛ةفينح يبأ دنع اهريغو ةنقلا يف كلذ يف قرف الو «فصنتي قرلاو ًازحتي رهشلا نأل ۲٠١۲/۳[ :قئاقحلا

 (ييع «صلختسم) .لكلا يف قرلا
 لماحلا ةدع يأ [(ط) .اهجوز اهنع قوتم وأ ةقلطم وأ ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس لماحلا ةدع يأ | :هعضو لماحلاو

 نأ َنُمَلَحَأ ٍلاَمْحَأْلا ٌثالوُأَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةافولا ةدع يف وأ خسفلا وأ قالطلا ةدع يف تناك ءاوس اهلمح عضت نأ
 صوصتنلا نأل ؛نيلخألا دعبأ امدع :هقم يلع لاقو فف رمعو دوعسم نبا لوق وه ,(4:قالطلا) 4 رھلمح عض

 اضيأ اهيف امك ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهضعبو «ةرقبلا ةروس يف امك ءورق ةثالث صبرت بحوي اهضعب «ةضراعتم
 نوكيف ةرحأتم لمحلا ةيآ نأ :باوجلاو ءاطايتحا دعبألا بوجوب :انلقف ءقالطلا ةروس يف امك لمحلا عضو اهضعبو
 ةعررأ همر كلل وصلا ءايزلا ةرويش نأ هنلفاو داغر" a نزال لاق ايم رمال وا انه a اهريغ
 كِلاَمْحَأْلا الور :هلوق نأ ديري 517/١[ :قئاقحلا زمر] .هحام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هاور «"رشعو رهشأ
 (حتف ءصلختسم) .لامحألا تاوذ يف اخسان نوكيف «(۲۲۸:ةرقبلا) 4 هسفنأب نصر :هلوق نع رخأتم

 دعبأ اًهدعف ثالث وأ انئاب اهقلطو هضرم يف تام يذلا ضيرملا ةجوز ةدع يأ :نيلجألا دعبأ رافلا ةجوزو

 رشعو رهشأ ةعبرأ نم لقأ يف ضيح ثالث ضيحت تناك نإ نعي «قالطلا ةدع نمو ةافولا ةدع نم نيلحألا

 كلذ نم رثكأ ف ضيح ثالث ضيحت تناك نإو ءضيح ثالث نم لوطأ األ ؛رشعو رهشأ ةعبرأب تدتعا

 قالطلاب لاز حاكنلا نأل ؛سايقلا وهو قالطلا ةدع دتعت :فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع اذهو «ضيحلاب تدتعا

 لعج تثرو امل اأ :امهوق ىلع ناسحتسالا هجو «ةباحصلا عامجإل ؛اطايتحا ًامكح ثرإلا قح يف يقبو
 ايعجرا قالطلا ناك اذإ امأ «لوأ لب ؛ةدعلا ىح يف اذكف هدب الإ ثرإ ال ذإ ؛ةافولا لإ ًامكح ًامئاق حاكتلا
 (حتف ءصلختسم)[١/95١ :قئاقحلا زمر]ًاعامجإ ةافولا ةدع اهيلعف
 تلقتنا يعجرلا قالطلا نم ةدعلا يف ىلوملا اهقتعأ مث ا اقالط ةمألا هتأرما قلط اذإ يعي :خلإ تقتع نمو

 ةدع يف الو «نئابلا قالطلا ةدع يف تقتع اذإ اميف ال «هحو لك نم قاب حاكنلا نأل ؛رئارحلا ةدع ىلإ اهتدع

 لقتنت الف «رئارحلا ةدع بجوي ال صقانلا كلملا يف قالطلاو «هدعب كلملا لماكتي ملو حاكنلا لاوزل ؛جوزلا توم

 «رئارجلا ءاليإ ةدم اهئاليإ ةدم ريصت ثيح «ةدعلا يف اهديس اهقتعأ مث اهنابأ مث اهنم ىلآ ول ام فالخب ءاهيلإ اقدع

 فالخجب ءاوس هيف يعحرلاو نئابلاف «ءاليإلا ماكحأ نم تسيل ةنونيبلا نأل ؛يعحرلاو نئابلا نيب هيف قرف الو
 ناتضيح ادع يأ «قتعلاب دازت ال :هللل كلام لاقو «هتفص اهيف ربتعيف هبقعت يهو «قالطلا اهببس نإف «ةدعلا

 (نيكسم «ييع) .اضيأ توملاو نئابلا يف رئارحلا ةدع اهتدع :كني يعفاشلا لاقو «تناك امك



 ةدعلا باب 0.۳ قالطلا باتك

 «ضيحلا رهشأ 00 داع نمو .ةرحلاك توملاو نئابلا ال يعجرلا ةّدع يف 1 4 ږد 5 3 ا ا

 ARSE RS ERDE Sa أم نا يف اسال ةءوطوملاو ءادساف احاكن ةحوكنملاو

 ةدع ىلإ اًمدع لاقتنا بحوف هحو لك نع قاب حاكنلا نأل ؛ةرحلا ةدعك اهتدعف يعجرلا قالطلا يأ :يعجرلا

 لاوزل جوزلا توم ةدع يف الو يأ :توملاو (ع) .نئابلا ةدع يف تقتعأ اذإ ال يأ :نئابلا ال (ع) .رئارحلا
 (ع) .ةرحلا ةدعك اًهدع يأ «تقتع نمو :هلوق نع ربح هنأ ىلع عفرلا لحم يف :ةرحلاك 2© .حاكنلا

 مث ,روهشلاب تدتعاف ةسيآ ةأرملا تناك اذإ يأ [(و) .داع مث رهشألاب تدعف تسيأ نم يأ | :اهمد داع نمو

 دوع نأل ؛انقداع ىلع مدلا تأر اذإ هانعم ءضيحلاب اهفنأتست نأ اهيلعو ءاقدع نم ىضم ام ضقتنا مدلا تأر

 كلذو «لصألا نع سايإلا ققحت ةيفلخلا طرش نأل ؛ًافلخ نكي مل هنأ رهظف «حيحصلا وه «سايإلا لطبي مدلا

 اًقدع تضقتنا رخآ جوز نم تلبح اذإ كلذكو «ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلاك «توملا ىلإ زجعلا ةمادتساب

 اهددع ءاضقنا دعب تضاح اذإ ةريغصلاو «لبحت ال ةسيآلا ذإ ؛ءارقألا تاوذ نم امنأ نّيبت هنأل ؛اهحاكن دسفو

 ثيح ةدعلا ءانثأ يف تضاح اذإ ام فالخب ءءارقألا تاوذ نم تناك امنأ نيبتي ل هنأل ؛فنأتست ال رهشألاب

 دادتعالا نع فلخ رهشألاب دادتعالا نأل «[۲۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .لدبلاو لصألا نيب عمجلا نع ازرحت فنأتست

 .رخآلاب امهدحأ ليمكت زوجي الف ضيحلاب

 بيكر تب :ليقو ءاهتبارقب ربتعي :مهضعب لاقو ءاهلثم هيف ضيحت ال ادح غلبت نأ :اهّدحو «سايإلا نس يف فلتخاو

 يروثلا نايفسو اند ةشئاع لوق وهو «ىوتفلا هيلعو ةنس نوسمحو سمح :نيرثكألا دنعو «لازهلاو نمسلا نم ادب

 (ع«ط) .امدع نم ىضم ام ضقتناو «ضيحلا اقدعف يأ :ضيحلا (حتف) .يزارلا لتاقم نباو كرابملا نباو
 ةافو دعب دلولا مأ ةدعو «ةهبشب ةءوطوملا ةّدعو «دسافلا حاكنلاب ةحوكنملا ةدع يأ :ًادساف ًاحاكن ةحوكنملاو

 قح ءاضقنال محرلا ةءارب نع فرعتلل ندع نأل ؛ضيحلا تاسيآ الو تالماح نكي ال نأ طرشب اهديس

 نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف «هريغو توملا نيب فلتخي الف «ةسيآلاو لماحلا ريغ يف فرعملا وه ضيحلاو «حاكنلا

 ؛عيبلا يف امك حيحصلاب قحلم دسافلا حاكنلا :تلق .فيرعتلا اه لصحي هنال ؛ءاربتسالا يف امك ةضيحب ىفتكي

 دلولا مأ ةدعو ءرهملا هب بجي نح دسافلا حاكنلاك وه ةهبشب ءطولاو «ضبقلا هب لصتا اذإ كلملا ديفي يح

 ؛ةدحاو ةضيحب دلولا مأ ىلع ةدعلا بحت :اه كلامو يعفاشلا لاقو «حاكنلا ةدع تهبشأف شارفلا لاوزب بجو

 :يعازوألا لاقو ءاف#و رمع نباو ان ةشئاع نع كلذ ىوري «ءاربتسالا تهباشف نيميلا كلم لاوزب بحت امنأل

 .هفعضو دوادوبأ هجرخأ وت هللا لوسر نع صاعلا نب ورمع هاور ءرشعو رهشأ ةعبرأ اهالوم توم يف اهتدع
 مأ ةدع :لاق هنإف هو باطخلا نب رمع كلذ يف انمامإو «حاكنلا ةدع هبشأف شارفلا لاوزب تبحو ةدعلا نأ :انلو

 = مذ دوعسم نباو يلع لوق وهو «حاكنلا يف امك رهشأ ةثالث اتدعف ضيحت ال نمم تناك ولو ضيح ثالث دلولا



 ةدعلا باب ه٠ + قالطلا باتك

 د س ك ف

 «هعضو هتوم دنع لماحلا ريغصلا ةجوزو «هريغو ِتوملل ضيحلا دلولا م مأو .ةهبشب
 لمحلا عضو يأ ةجوز ةدع يأ دلولا ناي

 م هيف تقلط ضيحب ٌدتعت و < هيف فحم بسدلاو نوه هدم لمالاو
 اعامجإ ضيحلا يف يأ ةأرملا يأ ةارلا بشت ل يأ 2 ةريغضلا نع -دلولا بسن يأ فال الب

 ةدعلا اهيلع بحت الف ةدتعم وأ ةجوزم تناك اذإ امأ ,ةجوزم وأ ةدتعم نكت مل اذإ اذهو «ةودق مب ىفكو =

 (صلختسم) [۲۹۷/۱ :قئاقحلا زمر] .هنم ىلوملا شارف مدعل ؛قتعلاب الو ىلوملا توع
 (ع) .اهئطوف اهلاحب ملعي مل و ريغلا ةحوكنم جوزت وأ «هتأرما ريغ هيلإ تفز نأب دقعلاو كلملا ةهبش يأ :ةهبشب

 (ط) .لماحلا يف لمحلا عضوو «ضيحت ال نم يف رهشألاو «ضيحت نم يف :ضيخلا
 (يئيع) .دلولا مأ قتع وأ ءاهثطو كرت ىلع ئطاولا مزع يضاقلا قيرفت نم توملا ريغ يأ :هريغو
 اهلمح عضو توملا تقو لماح يهو هتأرما نع تام يذلا ريغصلا ةجوز ةدع يأ :لماحلا ريغصلا ةجوزو

 ةتس نم لقأل هتوم دعب دلت نأ توملا تقو لمحلا مايق ةروصو «(؛:قالطلا) (لاَمْحَأْلا تال وأد :ةيآلا مومعل

 .دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «هتوم تقو نم رهشأ

 دعب ثداحلاك راصف «هنم بسنلا تباثب سيل لمحلا نأل ؛ارشعو رهشأ ةعبرأ اتدع :ةثالثلاو كلر فسوي وبأ لاقو

 تلاط «لامحألا تاوذ يف لمحلا عضو ةدمه ةردقم األو ؛ك(ِلاَمْخَأْلا تال وأو :ىلاعت هلوق قالطإ امو «توملا

 عملا اذهو «حاكنلا قح ءاضقل ءارقألا دوجو عم رهشألاب اهعرشل ؛محرلا غارف نع فراعتلل ال «ترصق وأ ةدملا

 (صلختسم) .هنم لمحلا نكي مل نإو لمحلا عضوب ةدعلا اهيلعف ءاهجوز اهنع قوتم لماح اهنأل ؛يبصلا يف ققحتي
 (ط) .ريغصلا توم دعب رهشأ ةتس نم لقأل دلت نأب جوزلا توم دنع يأ :هتوم
 هتوم دعب لماحلا ريغصلا ةحوز ةدع يأ [(ط) .رثكأف لوح فصن هتدلو نأب توملا دعب يأ ] :هدعب لماحلاو

 «توملا دنع رهشألا تنيعتف ءامكح الو ةقيقح ال توملا تقو لمحلا دوجو تبثي مل هنأل ؛رشعو رهشأ ةعبرأ
 «نيلوحلا ىلإ تباث هبسن نأل ؛توملا دعب لبحلا اه ثدح اذإ ريبكلا ةأرما فالخب كلذ دعب لمحلا ثودحب ربتعت الف

 ناك نيلوحلا دعب هتدلو نأب هثودحب نقيت ول ىح ثداحب سيل هنأ نيبتف «توملا دنع لمحلا دوحو هترورض نمو
 (حتف «صلختسم) ١98/١[ :قئاقحلا زمر .كلذك مكحلا
 اذه بسن تبثي ال يأ [(ط) .اطايتحا قهارملا نم هتوبث يغبنيو اعيمج نيهحولا ين يأ ] :امهيف فتنم بسنلاو
 نم هتلاحتسال ؛توملا دعب ثداحلاو توملا دنع ثداحلا لمحلا امهو :نيتروصلا اتلك يف ريغصلا نم لمحلا

 (صلحختسم) [۲۹۸/۱ :قئاقحلا زمر| .قولعلا هنم روصتي الف «هل ءام الو «ءاملا دمتعي بسنلا نأل ؛ريغصلا

 بحاولا نأل ؛قالطلا اهيف عقو يلا ةضيحلا كلتب بستحت ال ضئاح يهو ةأرملا تقلط اذإ يأ :ضيحب دتعت ملو

 [۲۹۸/۱ :قئاقحلا زمر] .اهنع ضقتني الف صنلاب ةمأ ول ناتنث وأ «ةرح ول ضيح ثالث اهيلع



 ةدعلا باب ه.ه قالطلا باتک

 نإ ةيناثلا متتو ءامهنم يئرملاو ءاتلخادتو ةهبشب ةدتعملا ءهطوب ىرخأ ةدع بجتو
 ةيناثلا ةدعلا ةأرملا نيتدعلا هب بستحم يئرملا مدلا ناتدعلا يأ ةدحاو ةدع بوحو دعب 9

 قيرفتلا دعب دسافلا حاكنلا يفو «توملاو قالطلا دعب ةدعلا أدبمو «ىلوألا تمت
 ةدعلا ءدبم يأ اهحوز اهقلط اذإ اهؤادتبا يأ ةيناثلا لمكت ملو ىلوألا ةدعلا يأ

 52ش جوزلا اهذكو ندع تضم" :تلاق نإو ءاهعطو كرت ىلع مزعلا وأ
 كلذ لمتحت ةدملاو ةدتعملا ةأرملا يأ

 نم ةأرملا هارت ام نوكيو «ناتدعلا تلخادتو «ىرحأ ةدع اهيلعف ةهبشب ةدتعملا ئطو اذإ يأ :ىرخأ ةدع بجتو

 ءطولا ناك نإف «ةيناثلا ةدعلا مامتإ اهيلعف «ةيناثلا لمكت ملو ىلوألا ةدعلا تضقنا اذإو ءاعيمج امهنم ًابستحم مدلا

 ةيناثلا متت نأ اهيلع بحوو «ىلوألا تمت اهدعب نيتضيح تضاحف ىلوألا ةدعلا نم ًالثم ةضيح ءاضقنا دعب ةهبشب

 وأ ضيحب تناك نأب دحاو سنج نم اتناك ءاوس «نالخادتت ال :يعفاشلا لاقو «لحادتلا نيعم اذهو «ةثلاث ةضيحب

 .ىلوألا متت لب ءرهشألاب ىرخألاو ضيحب امهادحإ تناك نأب نيسنج نم وأ «رهشأ

 نم ةدتعم يهو اهجوز اهئطو نأب دحاو نم اتبجو نإو «نالحادتت الف نابحاو ناقح امهنأل ؛ةيناثلا يف عرشت مث

 ولو «لحادتلا عم لصحي ضرغلا اذهو ءمحرلا ةءارب فرعتل تعرش ةدعلا نأ :انلو «دمحأ لاق هبو «نالخادتت قالط

 لخادتلل اقيقحت ةيناثلا ةدعلا نم اهيف ضيحلا نم هارت ام بستحيو «رهشألاب دتعت ةهبشب تئطوف ةافولا ةدتعم تناك

 (صلختسم) ١959/١[ :قئاقحلا زمر] .ناكمإلا ردقب

 (ع) .كتحوز اإ :ءاسنلا تلاقو هشارف ىلع اهدجو وأ لحر اهجوزت نأب :ةهبشب

 تلهج نإو ةدعلا يضقنتو «روفلا ىلع اهجوز توم يأ «توملا دعبو يأ ] :توملاو قالطلا دعب ةدعلا ًادبمو

 قالطلا نأل ؛ةافولا بيقع جوزلا توم يفو «قالطلا بيقع قالطلا يف ةدعلا ءادتبا يأ [(ط) .توملاو قالطلاب

 ةدم تضم ىح توملا وأ قالطلاب ملعت مل ولو «ببسلا دوجو نيح نم اهؤادتبا ربتعيف اهوجو يف ناببس توملاو
 (صلختسم) [۲۹۹/۱ :قئاقحلا زمر] .هئاضقنال ملعلا هيف طرتشي الف «لحأ اهنأل ؛امدع تضقنا دقف ةدعلا

 دصق وأ «قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف ةدعلا ءادتبا يأ [(ع) .امهنيب يضاقلا قيرفت دعب يأ ] :لإ قيرفتلا دعب

 لاقو «مزعلا درج ال "كئطو كرت ىلع تمزع" وأ "كليبس تيلح" وأ "كتكر ت" :لوقي نأب اهطو كرت ىلع ىطاولا

 ؛هدنع ةدعلا تضقنا دقف ضيح ثالث قيرفتلا لبق ءطولا دعب تضاح تناك ول يح «تائطولا رحآ نم :هكللس رفز

 دقعلا يف دحجو ءطو لك نأ :انلو «ةدعلاب تقلعت دحو اذإف «ةدعلل بجوملا ببسلا وه دسافلا حاكنلا يف ءطولا نأل

 هنأل ؛ءطولا ماقم ميقأف يقيقحلا راصتخالا يف دحاولا دقعلا مكح ىلإ لكلا دانتسال ؛دحاولا ءطولا ىرحم يرجي دسافلا

 ىلع فوقولا نكمي مل اذإف ءامهريغ امهيلع علطي هنأل ؛ةكراتملاو قيرفتلا فالخب «نيجوزلا ريغب هيلع فوقولا نكمي ال

 (ييع «صلختسم) .ءطولا ماقم - شارفلاو يقيقحلا صاصتخالا وهو - هيلإ يعاودلا تميقأ ءطولا
 (ع .ط) .مرعلا درج ال لإ "كرت ىلع تمزع' :احيرص لاق نأب مزعلا بيقع وأ يأ :مرعلا وأ

 (ع) .نآلا ىلإ تضم ام :لاق نأب :جوزلا اهذكو



 ةدعلا باب ٦° قالطلا باتك

 دعو رم بجو هطولا لق ks يوت حرار .فلحلا عم تاو لوقلاف

 هيلع لماك يأ ةأرملل ي

 فا يمذ قلط ولو ةأدتبم

 :ةدتعملا تلاق اذإ يأ [(ع) .اهكاله وأ ةعيدولا در ىعدا اذإ عّدوملاك ةنيمأ اهنأل|إ :فلحلا عم اه لوقلاف

 ةمالاو ءاموي توعس ةرحلل اهلقأف نيل اب ولو: نوكذلا ردقلاف نوهشلاب قلق كلذ لمت ةدللو "دغ قضم"

 فلحت الو «عدوملاك فلحتف ءبذكلاب تمقا امهنأل ؛امهوق فيلحتلاو «ةنيمأ األ ؛نيميلا عم ةأرملل لوقلاف «نوعبرأ

 (ط) .ةدعلا يف اهحوزت مث ثالثلا نود اع اهقلط ناك نأب :هتدتعم (صلختسم «حتف) .مامإلا لوق ىلع

 (عءط) .ةولخلا لبقو ام لوحدلا لبق يأ :ءطولا لبق
 اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ يأ [(ع) .فسوي يبأو ةفينح يأ دنع ةلقتسم يأ ] :ةأدتبم ةدعو مات رهم بجو

 ةلقتسم ةدع اهيلعو ؛لوألا ىوس لماك رهم هيلعف «لوحدلا لبق اهقلط مث احيحص احاكن ةدعلا يف اهجوزت مث ًانثاب

 لبق قالط اذه نأل ؛ىلوألا ةدعلا مامتإ اهيلعو «رهملا فصن اه :دمحم لاقو «نيخيشلا دنع اذهو «ىلوألا ةدعلا ريغ

 عفتري الف لوألا قالطلاب بحاو ىلوألا ةدعلا لامكإ نأ ريغ «ةدعلا فانثتسا الو «رهملا لامك بحوي الف «لوحدلا

 ةيناثلاو ,دوعي الف جورتلاب تطقس ىلوألا نأل ؛ًالصأ اهيلع ةدع ال :كلي رفز لاقو ؛يناثلا قالطلا يف بوحولا
 .سايقلا وه لس رفز لوقو «سيسملا لبق تقلط هنأل ؛بحت مل

 يهو ايناث اهيلع دقع اذإف ءةدعلا وهو هرثأ ءاقبل ؛لوألا ضبقلاب هدي يف ةضوبقم يهو «ضبق ءطولا نأ :امحلو

 هدي يل وهو بوصخغملا ىرتشا اذإ بصاغلاك «يناثلاب قحتسملا ضبقلا نع لوألا ضبقلا بان هدي يف ةضوبقم
 لوألا ناك اذإ هنأل ؛حيحصلا حاكنلاب يناثلا جوزتلا انديقو «لوحدلا دعب ًاقالط ناكف «دقعلا درجع ًاضباق ريصي

 .احيحص امهالك ناك ول ام ةلزنمب هنإف «سكعلا فالخب ءاعامجإ ةدعلا الو رهملا مزلي ال ادساف يناثلاو ءاحيحص

 (ط) .اهحوز اهنع تام اذإ اذكو «لماح ريغ يأ :ةيمذ (حتف «صلحختسم)
 اهنأل ؛ةدعلا اهيلع بحي ال يأ [(ع) .مامإلا دنع هدقتعم يف بحت ال تناك اذإ ةدعلا اهيلع بجي ال يأ ] :دتعت مل

 جوزلا نأل ؛يناثلل الو «عرشلا قوقحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛لوألل هجو الو «جوزلل وأ عرشلل اقح بحت نأ امإ
 لمحلا نأل ؛اهلمح عضت يح عامجإلاب جوزتت ال ًالماح تناك ولو «نونيدي امو مهكرتب انرمأ دقو ءهدقتعي ال
 الانف مالسإلا راد يف لوحدلا دعب تعقو ةقرفلا هذه نأل ؛ةدعلا اهيلع :الاقو «يمذلا نم بسنلا تباث

 8 هرن نأ کی حاج ال ل ل ل ا ل ا ا

 تبحو اهقلطو ةيمذ هتحت ناك ول ملسملا نأل ؛ يم ذ قلط" :كر فنصملا لوقو ت ريغ نش اقلط ها

 هدقتعمو جوزلا قح ةدعلا نأل ؛اهنيدت ال 0 ولو الخ اب افا تاق نمو فالف لم دلا اع

 (حتف) .زاح يمذلا اهجوز قالط روف يف ملسم وأ يمذ ةقلطملا ةيمذلا جوزت ول هنأ لصاحلاو



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب 0۷ قالطلا باتك

 دادحالا نايب يف

 ءاتحلاو «رذعب الإ نهدلاو لحكلاو بيطلاو ةنيزلا كرتب توملاو كيلا دعم
 ركنا نإ عجب هعاونأو بيطلا كرتب يأ دحت هلوقب قلعتت

 و ا ةبترملا يف هنإف «تاّدتعملا ىلع اهيف بجي ام ركذب هفدرأ اهيلع نمو ةدعلا ركذ امل :لصف

 يهف ًادادح ةأرملا تّدح نم د :هلوقو «عرشلا قح هنأل ؛كلذ اه لحي مل دادحإلا كرتب تيملا وأ قلطملا اهرمأ

 ةأرملا نأل ؛دادحلا يمس «عنملا حلاو «فسأتت "حت" نيعمو «دحم يهف ادادحإ تّدحأو "برضو "رصن" باب نم ٌداح

 (ييع ,حتف) .ادادح باوبلا يم هنمو «ةنيزلا نم تعنم

 «عطقلا يأ ] :تبلا ةدتعم (سم) .جوزلا تافو دعب امماضحو ةأرملا ةنيز كرت وهو :دحلا وأ دادحإلا نم :دحت

 اذإ اذكو «ةنعلاو بجلا رايخب ةقرفل هنمو «نئابلا يأ [(ع) .ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس نئابلا قالطلا ةدتعم هب دارأو

 جوزلا يف وه امنإو ءاهوحأو اهمأ وأ اهنبا وأ اهوبأ تام نمل دادحإلا لحي الف مالسإلا نع هئابإب ةقرفلا تعقو

 نم عنملا فالخب ىلوملا قح لاطبإ هيف سيل اميف عرشلا قوقحب ةبطاخم اهنأل ؛اهريغ وأ ةرح تناك ءاوس ةصاخ

 (ع) .فالخ الب توملا ةدتعم دحتو يأ تلا (حتف) .هتجاحل مدقم دبعلا قحو «هقح لاطبإ هيف نأل ؛جورخلا

 بايثلا نم هريغو ريرحلا سبليو ءاهلك رهاوجلاب نيزتلا وأ طاشتما وأ ريرح وأ يلحب ةنئاكلا يأ :ةنيزلا كرتب
 دارملاو «هيف الإ بسك امل نكي مل نإو هيف رجتت الو «هلمع رضحت الو هلمعتست ال يأ "بيطلاو" :هلوقو «ةغوبصملا

 امهيف مسالاو ؛نهدلاو لحكلا لامعتسا :حتفب امه "نهدلاو لحكلاو" :هلوقو ءاهسفنب اهيطاعت هيف ةراجتلا نم

 «هريغ دوجو مدعل غوبصملا بوثلاو لمقلاو ةكحلل ريرحلا سبل اهل زوجيف لكلا يف ديق "رذعب الإ" :هلوقو ءمضلاب

 دف كل“ ةنآل ؛دوسأ غوبصملا بوثلا اذكو «هوحنو دمرلل لحكلاو يوادتلل نهدلاو بيطلا لامغتسا زوج اذكو

 .هب سأب الف ةنيزلا هب عقت ال ثيحب اقلح بايثلا ناك ول اذكو «ةنيزلا هب

 فسأتلل اراهظإ بجو هنألو ؛اهجوز اهنع قوتملا يف صنلا دورول ؛ةتوتبملا يف دادح ال :كلامو يعفاشلا لاقو

 فسأتلل اراهظإ بجو هنأ :انلو «هتوفب فسأتت الف ةنابإلاب اهشحوأ دقو هتامم ىلإ اهدهعب فو جوز ةافو ىلع

 نأ اهل ناك يح توملا نم اهل عطقأ ةنابإلاو ءاهتنؤم ةيافكو افوصل ببس وه يذلا حاكنلا ةمعن تاوف ىلع

 اذهلو ؛ةدعلل عبت دادحلا نأل r ا و اع ال الا لق ام هلت
 ءانحلاب بضتخت نأ ةدتعملا ىف التفع هنأ يور ام :اضيأ الر «ةدعلا دقفل دلولاك جوزلا ريغ ىلع كلذ اه لحي ال

 (ييع ‹«حتف) .ةقلطملا لوانتيف قلطم وهو (يئاسنلا هاور

 لادلا حتفب نهدلا كرتو يأ :نهدلاو (ع) .مضلاب لحكلا لامعتسا وهو فاكلا حتفب لحكلا كرتو يأ :لحكلاو

 (ع) .يئاسنلا ثيدح يف امك بيط هنأل ؛ءانحلا كرتو يأ :ءانحلاو (ع) .مسالا مضلابو نهدي نهد ردصم



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب همم قالطلا باتک

 حاكنلاو قتعلا ةدتعم ال ,ةمأ ولو ةيلبسمةغلاب تناك نإ رفعزملاو رفصعملا نبلو
 ةيمذلا ىلع بجي الف

 ,ءاهتيب نم قالطلا ةدتعم جرخت الو «ضيرعتلا حص و «ةّدتعم بطخت الو .دسافلا
 انئاب وأ ايعجر ناك ءاوس احيرص يأ

 بحاو دادحلا اذه يأ ] :ةملسم ةغلاب تناك نإ (ع) .رفصعملاب غوبصملا بوثلا سبل كرتو يأ :رفصعملا

 غولبلا طرشب اهيلع بحاو دادحلا اذه يأ [(ع) .ةريغصلا ىلع بحي الف ةغلاب ةدتعملا ةأرملا تناك نإ اهيلع

 يف اهيلع بحو ةدعلا لالخ يف تملسأ اذإ الإ ءاهنع تام وأ ملسم اهنابأ نإو ةرفاكلا ىلع بحي الف «مالسإلاو

 (حتف) .ًاقافتا ةبطاخم ريغ اهنأل ؛ةيبصلا ىلع الو «صوصنلا قالطإل ؛دادحلا اهيلع :ةثالثلا تلاقو «يقابلا
 اهتاف ام امهنأل ؛هدلو مأ قتعأ نأب] :قتعلا ةدتعم ال (يشحم) .خسنلا ضعب يف الإ دحوي ملو هلبق اه لصتم :ةمأ ولو

 ا و لا ااا لصألاو ا و اكاملجامو ؛دلولا مأ دحتال يأ [(ع) .حاكنلا ةمعن

 حاكنلا ةدتعم الو" :هلوقو ,(87:فارعألا) هدابعل ا يتلا هللا ةّنيز مرح نم لق :ىلاعت لاقو ءءاسنلا قح يف

 (حتف «صلختسم) .حاكنلا ةمعن نهتفي مل هنأل ؛يعجر قالط ةدتعمو ةهبشب ةءوطوملا اذكو «'دسافلا

 (ئيع) .حاكنلا ةمعن مايقل يعجرلا قالطلا ةدتعم الو ءم امل دسافلا حاكنلا ةدتعم ًاضيأ دحت الو يأ :دسافلا حاكنلاو
 ةدتعملاو .ءاخلا رسكب ةبطخلا نم [(ع) .كحكنأ نأ ديرأ نإ :اه لوقي نأب تناك ةدتعم يأ ]:ةدتعم بطخت الو

 بطخت نأ يغبني ال يأ بطخت ةيلاخلا نأل ؛ةدتعملاب ديق ءامهريغ وأ دساف حاكن وأ قتع نع ةدتعم نوكت نأ نم معأ

 (ئيع «صلختسم) .تناك ةدتعم يأ ةدتعملا

 هب لدتسي ءيش ركذ ضيرعتلا [(ط) .ًاعامجإ ةقلطملا ال ةافولا ةدتعم ول جوزتلا ديرأ :هلوقك] :ضيرعتلا حصو

 الرو : ىلاعت هلوقب ةبطخملاب ضيرعتلا حضي يأ ءايقودرملا ةذارإو تنيدرلا نكد ةيابكلاو ةركدي ا عش ىلع

 الو الوقت نأ الإ رس نهودعاوت ال نکو :لاق نأ ىلإ 4مّتتْكَأ ْوَأ ِءاَسّنلا ةَبطح نم هب مصرع اًميف مكي اح
 هنأل ؛اعاجإ ةقلطملل زوجي ال ضيرعتلا نأل ؛طقف اهجوز اهنع قوتملاب صاخ ضيرعتلاو «(٠٠٠:ةرقبلا) كاف وُرْعَم

 فف
 | اه لاقي ناب ةا ف ضيرعتلاف حار لغ نقب ال هجو للف نظيرعتلا ةكمي ج ورخلا اهل حابي
 ا :لوقي وأ «كلثم ةأرما يل نوكي نأ يهتشأو ةحلاص وأ ةليمل

 (حتف ,صلختسم) .حاكنتسالا يأ ةبطخلل مهوملا مالكلا نم كلذ وحنو ةبطاحملا
 لزنملا يف دتعت لب [(ط) .ةفلكم ةرح ول ةدعلا يضقنت ىح ارام الو اليل ال ] :اهتيب نم قالطلا ةدتعم جرخت الو
 نأ الإ حري الو ٠ نهتوُيب نم نهوجرخت الآل :ىلاعت هلوقب قالطعلا عوتو ملا ا فار اك يلا

 لقن «نهيلع دودحلا ةماقإل نحرخيلف ءانزلا :ليقو «جورخلا سفن ةشحافلا :ليق «(٠:قالطلا) كَم ٍةشجافب نياي
 7 .جورلا لزنم نم جرختف اهراج يذؤتف ناسللا ةيذب نوكت نأ :ىكظ سابع نبا لاقو هو دوعسم نبا نع كلذ



 هماكحأو ةدتعملا دادح نایب ۹° قالطلا باتک

 جرخت نأ الإ هيف تبحج و تيب ف نادتعتو ,ليللا صعب و اوي جرخت توملا ةدتعمو
 تيبلا كلذ ةدعلا يأ هلك مويلا يف يأ

 .ةدهني وأ

 فوح نم ةرورضل الإ هنم جرخت نأ اهل سيلو ءاهزنم ىلإ عحرت نأ اهيلع بجو ةرئاز يهو اهقلط ولو =
 هب عجرتو عفدت لب ةرداق تناك نإ هنم جرخت الف يركلاب رادلا تذحأف ابئاغ جوزلا ناك ولو ءاطام وأ اهسفن

 جرخت ةريغصلاو «ةكسلا ةلزنمب هنأل ؛هريغل لزانم اهيف راد نحص ىلإ جرخت الو «مكاحلا نذإب ناك نإ جوزلا ىلع
 مكحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛جرخت ةيباتكلاو «حاكنلا مايقل هنذإب الإ جرخت ال ثيح يعحرلا فالخب نئابلا قالطلا يف

 ةدتعمو «ةيباتكلاك ةهوتعملاو «لبحلا اهنم مهوتي ال هنأل ؛ةريغصلا فالخب هئام ةنايصل اهعنمي نأ جوزللو «عرشلا

 (حتف) [؟"١/١0 :قئاقحلا زمر] 0 ؛نئابلا ةدتعمك خسفب ةقرفلا

 اقف نال ةهختارح لتكن اه ردق ليللا ضعي قف اضيأو «زاهتلا ف يآ :ًاموي جرخت توملا ةدتعمو

 اهنأ ريغ ءامهيف جورخلا امل حابيف «ليللا ضعبو راهنلاب شاعملا رمأو «بسكتلل جورخلا ىلإ جاتحتف ءاهيلع

 وأ ليللا عيمج يف ةنونيكلا اهيلع مزاللا نأل ؛ليللا فصن نم لقأ جرخت اهفأ :دمحم نعو ءاهلزنم ريغ يف تيبت ال
 جورخلا اهل حابي اهتقفن ىلع تعلتحا ول ىح اهيلع ةراد اهتقفن نأل ؛قالط نع ةدتعملا فالخب اهتيب يف هرثكأ

 كلذ حصي الف ةقفنلا لاطبإ تراتحا ىلا يه األ ؛جورخلا اه حابي ال :ليقو ءاهشاعمل ةرورضلل ةياور يف

 [؟"١/5١ :قئاقحلا زمر] .اهيلع قح لاطبإل
 راد نم اهبيصن ناك اذإ هيف ةدعلا تبحو يذلا تيبلا يف دتعت امف «ةافولا ةدتعم امأو ءرهاظف ةقلطملا امأ :نادتعتو

 ع هلوقل ؛كلذ ىلع ردقت يهو ءرحأب هيف نكست نأ اهوكرت وأ ءرابك مهو هيف ئكسلاب اهل اونذأ وأ ءاهيفكي تيملا

 يف يثكما" :مهدنع قفرلا لجأل اهلهأ ىلإ لوحتت نأ تبلطو «هثرت الام عدي ملو اهجوز لتق نيح كلام تنب ةعيرفل
 807/١[ :قئاقحلا زمر] .هححصو يذمرتلا هاور «"هلجأ باتكلا غلبي يح [كحوز يعن هيف كاتأ يذلا] كتيب

 (ع) .اهيفكي ال تيملا راد نم اهبيصن ناك اذإ اميف ةثرولا اهحرخب عي ةأرملا يأ :جرخت

 ىلع تفاح اذإ اذكو [(ع) .ةرورضلل هريغ ىلإ لاقتنالا اه زوجيف هنكست تناك يذلا تيبلا يأ ] :مدهني وأ

 الإ هيلإ تلقتنا يذلا تيبلا نم جرخت ال مث «لاقتنالا اه زاح هيدؤت ام دحت ملو رحأب اهيف تناك وأ الام وأ اهسفن

 انئاب اهقلط اذإو .نيكسلاب ءاربتسالا مدعل جوزلا ىلإ هنيبعت نوكي ثيح ةقلطملا فالخب لوألا مكح ذحأي هنأل ؛رذعب
 فرتعم هنأل ؛ةيبنجألاب ةولخلا عقت ال يح ةرتس هنيبو اهنيب لعجي دحاو لزنم يف انكسو رحآ تيب هل نكي ملو
 وہ هحورخ ىلوألاو ءيه جرختلف امهعسي ال اقيض عضوملا ناك وأ هنم اهيلع فاخي ًاقساف ناك نإو «ةمرحلاب
 نم ناك اذإ ةافولا يف اذكو «نسحف ةلوليحلا ىلع ردقت ةقث ةأرما يضاقلا لعج نإو «هيف اهيلع كسلا بوحول

 (حتف) ۳١۲/١[ :قئاقحلا زمر] .اهل مرحمب سيل نم هتثرو



 هماكحأو ةدتعملا دادح نايب E قالطلا باتك

 ةثالث ولو ءهيلإ تعجر ةثالث نم لقأ اهرصم نيبو اهنيبو رفس يف اهنع تام وأ تناب
 مايأ ةثالث يأ ب ةيلاح واولا اهجوز نم ةأرما يأ

 .مّرحمب جرحتف هم دتعت رصم يف ولو ال وأ يراعي عفا تعجر

 وأ اثالث اهقلطف رفس ىلإ اهجوز عم ةأرملا تحرح اذإ يأ "هيلإ تعجر" :هلوق ىلإ :خلإ اهنع تام وأ تناب
 ؛نئيعم جورخلا ءادتباب سيل هنأل ؛اهرصم ىلإ تعحر مايأ ةثالث نم لقأ اهرصم نيبو اهنيب ناك نإف ءاهنع تام

 ةميقم ريصت عوحرلاب اهنأل ؛قالطإلا هجوألاو ءارفس دصقملا ناك نإ اذهو «مدقملا رفسلا ىلع ءانب وه لب
 نيبو اهنيب ناك اذإ اذه ءاهرصم ىلإ ةأرملا تداع يأ :هيلإ تعجر (حتف «صلختسم) .ةرفاسم يضملابو

 (ع) .عوحرلاو يضملا يف رايخلا اهلف هنود ناك اذإ امأو «مايأ ةثالث اهدصقم

 نأ لمتحي [(ع) .تءاش نإ رايخلا اهلف مايأ ةثالث رصم نيبو اهنيب ناك ول يأ ] :تضم وأ تعجر ةثالث ولو

 ناك ولو :ريدقتلاف «عفرلاب نوكي نأ لمتحيو «مايأ ةثالث ةفاسملا تناك ولو :ريدقتلاف ءبصنلاب "ةثالث" نوكي

 ؛ىلوأ عوحرلا نكل ءاهدصقم ىلإ تضم وأ اهرصم ىلإ تعحر تءاش نإ رايخلا اهلف «مايأ ةثالث اهرصم نيبو اهنيب

 مرحم اهعم ناك ءاوس يضملاو عوحرلا يف ةريخم يه يأ "ال وأ يلو اهعم" :هلوقو «جوزلا لزنم يف دادتعالا نوكيل
 (حتف «صلختسم) .جورخلا نم اهيلع فوحأ ةزافملا يأ ناكملا كلذ يف ثكملا نأل ؛نوكي ال وأ

 وأ رصم يف اهنع تام وأ اهقلط نإ يأ :دتعت رصم يف ولو (ع) .نوكي ال وأ مرحم اهعم ناك ءاوس يأ :اهعم
 جرخت ةدعلا ءاضقنا دعب يأ "مرحمج جرختف" :هلوقو «عضوملا كلذ يف دتعت لب جرخت ال ءاهيف ماقملا ةأرملا ردقت ةيرق

 لبق رصملا نم جرخت نأب سأب الف مرحم امل ناك نإ :الاقو «ةفينح يبأ دنع اذهو «مرح امل ناك نإ عضوملا كلذ نم

 دوجوب تعفترا دق رفسلل ةمرحلا امنإو ءرذع اذهف «ةبرغلا ىذأل ًاعفد اهل ًاحابم ناك جورخلا سفن نأل ؛ةدعلا مام

 ءمرحم ريغب رفسلا نود ام ىلإ جرخت ةأرملا نأل ؛مرحما مدع نم جورخلا نم اعنام ىوقأ ةدعلا نأ :ةفينح يبألو مرحلا
 قالطلاو «ناكملا كلذ يف اهكرتب ررضتت تناك نإ مهعم ةدتعملا تلقتنا اولقتنا اذإ لكلا لهأو «كلذ ةدتعملل سيلو

 «ةيجوزلا مايق رفس ةريسم يف اهحوز قرافت نأ اه سيل امنأ ريغ «ماكحألا نم ركذ اميف نئابلاك اذه يف يعحرلا

 (صلختسم (ئيع) .حاكنلا عافترال ؛تءاش نم عم يضمن وأ عج رت ةنابملاو

 (عءط) .ال وأ مرحم اهل ناك ءاوس جرخت الو ءرصملا يف يأ :همث



 بسدلا توبث باب هلأ قالطلا باتك

 بسنلا توبث باب
 هماكحأ نایب ُق 0

 سس

 نزور سال اين دب ونا ا :لاق نمو

 نيح نم يأ تدلوو اهحكنف ةنالف تحكن نإ يأ

 EAN رقت مل ام نيتتس نم رثكأل تدلو نإو يعج حلا ةدتعم دلو بسن تبثيو
 هك تقو نم دلولا يأ 2 يعجرلا قالطلا ی

 دادتعا نم مزلي هنأ :هقباسل هتبسانمو ءاهبقع هباب دروأ ةدعلاب قلعتي بسنلا توبث ناك امل :بسنلا توبث باب

 اهنم لقأل ولو ءاناسحتسا اندنع هنم دلولا بسن يأ ]:هبسن مزل (حتف «صلختسم) .بسنلا توبث لمحلا تاوذ

 موي نم رهشأ ةتسل ادلو تدلوف اهجوزتف «قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ :لاق نم يأ [(عءط) .تبثي مل رثكأ وأ
 حاكنلا تقو نع رهشأ ةتسل دلولاب تءاح امل اهنأل ؛هشارف اهألف ؛بسنلا امأ ءاهرهم هيلعو «هنبا دلولاف حاكنلا

 اهجوزت نأب روصتيو «حاكنلا ةلاح يف قالطلا لبق قولعلا ناكف «قالطلا تقو نم اهنم لقأل هب تءاح دقف

 مامت دعب الإ عقت ال قالطلا نأل ؛شارفلا لاوز لبق ًالصاح قولعلا نوكيف «حاكنلا لازنإلا قفاوف اهعماجي وهو
 دهرا هل راس وكف «قالطلا مكح شارفلا لاوزو «طرشلا

 «هبسن تبثي ال :الوأ دمحم لوق وهو رفز لاقو «هتابثإل لاتحي امم بسنلا نأ الإ ةردان تناك نإو ةروصلا هذهو
 «هبسن تبثي ال نأ بحوف «ةلهم ريغ نم هلبق قالطلا عوقول نكمم ريغ دقعلا اذه يف ءطولا نأل ؛سايقلا وهو
 دعب قالطلا دحو مث ,حاكنلا لازنإلا قفاوف اه طلاخم وهو اهجوزت هنأب كلذ نكمي هنأ قبس ام ناسحتسالا هجو

 يبرغملا جوزتك راصف «شارفلا لاوزل راق ا قوكيف 4 ةثراقي وأ هبقعي ءيشلا مكحو «همكح هنأل ؛كلذ

 اهيلإ لصي نأ وهو «يلقعلا ناكمإلل اهجوزت موي نم رهشأ ةتسل دلوب تءاجف ةنس ةريسم امهنيبو «ةيقرشملاب

 اذإ اهنأل ؛جوزتلا تقو نم رهشأ ةتسل ةدالولا ديق امنإو «مادختسا هل نوكي نأ وأ «ىلاعت هللا نم ةمارك ةوطخب

Cu CES CL O 

 (حتف «صلحختسم «ئيع) .اضيأ تبثي الف قالطلا دعب

 ةولخلا نم ىوقأ وهو امكح هنم ءطولا ققحت هنم بسنلا تبث امل هنأل [(ع) .همامتب اهرهم مزل يأ ] :اهرهمو

 لبق قالطللف فصنلا امأ «فصنو رهم هيلع بجي فسوي يبأ نع ةياور وهو سايقلا يو «رهملا هب دكأتف
 ةعقاوملا ةلاح اهجوزت هنأ انردق اذإ انأ :باوحلاو «بسنلا توبثل يآ اک طولابق هلك نهملا امأو «لوحدلا

 رهم بجيف لحلا ةهبشب فصتا دقو دحاو لعفلا ًاضيأو ءدحاو رهم الإ همزلي الف قالطلا دعب ةعقاوملا نكت مل
 (حتف) ٠٠/١"[ :قئاقحلا زمر] .ًانضحادب نوكي ال :"ىقتنملا" يقو ءدحاو

 نإو" :هلوقو «سايإلا نظ ىلع ءانب رهشألاب وأ ضيحلاب ةدتعملل لماش وهو «يعحرلا قالطلا يأ :يعجرلا ةدتعم

 لاحم الوءرهطلا ةدتمم افوك لامتحال ؛ةدعلا يف قولعلا لامتحال تبثي اهنإو «هلبق ا, لصتم "نيتنس نم رثكأل تدلو

 OS ان ابوك للا اني عراك كل الا هالك A ناك عيادي كرار ذا انزلا ىلع لمحلل



 بسنلا توبث باب o1۲ قالطلا باتك

 ءامهنم لقأل تبلاو ءامهنم لقأ يف ال ءامهنم رثكأ يف ةعجر تناكو «ةّلعلا يضمب
 نيتنسلا نم يأ نيتنسلا راليلا ناك اذإ اهيلع ةدالولا يأ

 تبث رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج مث ةدعلا ءاضقناب ترقأ اذإ امأل ؛"ةدعلا يضم. رقت م ام" :هلوقب ديقو -

 (حتف) .هبسنا تبشي ل ادعاصق رهشأ ةف تاج نإ و :اهذك روف هيض
 لعفلا ريمض :ةعجر تناكو (ع) هلا دمام وجا دب هفباس سكاف ولف :ةدعلا يضم

 :اذكه هترابعو ءءطولا ىلإ ريمضلا :"ئيعلا حرش" يقو «"نيكسملا"و "يئاطلا" يحرش يف ةدالولا ىلإ صقانلا

 يف ةعجر نوكت ال ءطولا وأ ةدالولا نأ يضتقي اذهو ."ةدعلا يف عقاولا بسنلا توبث نم مزاللا هئطو تناكو"

 دجو ثيحف «هباتك ريغ نم همكح بلطيف «فنصملا ةرابع يف هنع توكسم نيتنسلا يف مكحلا وأ «طقف نيتنسلا
 «قالطلا دعب قولعلا نأل ؛"ةعجر ناك رثكأ وأ نيتنسل هب تءاج نإو" :"رايتخالا" يفف ءهيلإ عجري هب ا

 جوزلا ريصيف ءاهنع انزلا يفن وهو «حلصألاو نسحألا ىلع اهاحلاًالمح ةدعلا يف اهئطو هنأو «هنم هنأ او
 (حتف «صلختسم) .يعجر قالط نم ةدعلا يف ءطولاب اعجارم
 نوكي نأ لمتحا امك هنأل ؛نيتنس نم لقأل هب تءاح نإ ةعجر ءطولا وأ داليملا نوكي ال يأ :امهنم لقأ يف ال

 ءلمحلا عضوب ادع ءاضقنال هنم تناب اهنألو ؛كشلاب اعجارم نوكي الف هلبق نوكي نأ لمتحا قالطلا دعب قولعلا
 ا ناب جار كارا برقا نإ اط تداولا نأ القل نأ وه اج ر قاط د قراها نأ ةووأو
 يهو ةداعلاو ءطولاب ةعحرلا يف ةنسلا ةفلاخم اضيأ هيفو «ةدعلا يف ال ةمصعلا يف ءطولا وهو رحخآ رهاظ هضراعي مل

 (حتف «صلختسم) .ححرأ ةنسلاو ةداعلا هب تضق ام ناكف ظفللاب ةعجرلا

 (ع) .تدلو اذإ تبلا قالطلا ةدتعم دلو بسن تبثيو يأ يعحرلا ةدتعم :هلوق ىلع فطع رجلاب :تبلاو

 (ع) .هيلع لمحيف هلمتحي وأ قالطلا دنع ادوجوم ناك هنأل ؛نيتنسلا نم يأ :امهنم

 ةدعلاب اهئطو نأل ؛هبسن تبثي ال رثكأ وأ نيتنسب تءاج لب نيتنسلا نم لقأل دلولاب تأت مل نإو يأ :ال الإو

 اذإ رهظي امنإ ليلعتلا اذه نأ هيفو «ليق اذك هب بسنلا قاحلإل هجو الف نيتنس نم رثكأ ىقبي ال لمحلاو «مارح

 مدعف نيتنس مامتل هب تءاح اذإ امأو «هنم نوكي الف قالطلا دعب ثداح لمحلا ذإ ؛نيتنس نم رثكأل هب تءاج

 اقباس قولعلا نوكي نأ مزل نيتنسلا ىلإ هب تءاج اذإ هنأل ؛ناتنس لمحلا ةدم رثكأ نأ نم يتأيس امل فلاخم هتوبث

 لحل ةتوتبملا ريغ فالخب نيتنسلا نم رثكأ همأ نطب يف دلولا نوكي نأ مزلي هبو ءطولا لح مدعل قالطلا ىلع

 لاح يف قولعلا لعج ىلع لمحي نأب عونم رثكأ نطبلا يف دلولا نوك موزلو :رهنلا يف لاق «قالطلا دعب ءطولا
 شارفلا لاوز لبق ذئنيح هنأل ؛قالطلا

 هنم امهبسن تبث امهدلو نإف ءامهنم رثكأل رخآلاو نيتنس نم لقأل امهدحأ نيمأوت دلت مل اذإ ام. ةديقم ةلأسملاو

 - ءامي لوخدلملا ةتوتبلاب صوصخم مكحلا اذه مث «ةدعلا ءاضقناب رقت ال نأب ًاضيأ ةديقمو دمحم ًافالخ نيخيشلا دنع



 بسدلا توبث باب o1۳ قالطلا باتك

 n ال الإو ءرهشأ ةعست نم لقأل ةقهارملاو .هيعّدي نأ الإ
 همزتلا هنأل جوزلا يأ

 هب تءاج نإو ءبسنلا تبغي ال ةقرفلا تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تءاحو ام ًالوعدم نكت مل نإف -

 (حتف «صلختسم) .تبث ةقرفلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل

 يه يلا لاحلا يف الإ لاوحألا نم لاح يف بسنلا تبغي ال يأ ال الإو :هلوق نم غرفم ءانثتسا :هيعدي نأ الإ
 ءاهئطوف ىرخألا هتجوز امنأ نظ نأب ةدعلا يف ةهبشب اهئطو نأب هجو بسنلا توبثلو «همزتلا هنأل ؛جوزلا ىوعد

 جوزلا اهئطو اذإ ثالثلاب ةتوتبملا نأل ؛رظن هيفو «يعحرلا ةدتعم ءطوك زئاح ةدعلا يف ةتوتبملا ءطو نأ نظ وأ

 تبثأ فيكف «دودحلا باتك يف فنصملا هيلع صن «هاعدا نإو بسنلا تبثي ال اهيفو «لعفلا يف هتهبش تناك ةهبشب

 ءطوك لعفلاب ةضحمتم تناك اذإ هاعدا نإو اهيف بسنلا تبثي ال لعفلا ةهبش نأ ميلست هباوجو ؟انه بسنلا هب

 امهيف ةهبشلا نأل ؛ةوعدلاب امهيف بسنلا تبثي هنإف ؛لام ىلع وأ اثالث ةقلطملاك الف الإو هتأرما ةمأو هيوبأ ةمأ

 له هاعدا اذإ جوزلا نأ :"ةياهنلا" يفو «ضقانت نيصنلا نيب نوكي الف ًاضيأ دقع ةهبش يه لب لعفلل ضحمتت مل
 ٠5/١"[ :قئاقحلا زمر] .طرتشي ال نأ هجوألاو «ناتياور هيف :لاق ؟ةأرملا قيدصت هيف طرتشي

 ؛قالطلا تقو نم رهشأ ةعست نم لقأل دلولاب تءاح اذإ انئاب ولو ةقلطملا ةقهارملا دلو بسن تبني يأ :خلإ ةقهارملاو
 اهيف رهظي ملو ادعاصف نينس عست تنب يأ ةغلاب نوكت نأ نكمي نس يف يهو ءاهلثم عماجي ةيبص ةقهارملاب دارملاو

 يف اذهو ءلمحلا ةدم لقأ رهشأ ةتسو ءامتدع ةدم رهشأ ةثالث نأل ؛رهشأ ةعستب ربتعا امنإو غولبلا تامالع

 قولعلا لوصحل ؛هبسن تبث قالطلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح نإف ءام لحدي مل نإف ءا لوخدملا

 تءاج مث ترقأ نإف «ةدعلا ءاضقناب رقت مل ام ةديقم ةلأسملاو «ةيبنجأ يهو قولعلا لوصحل ؛رثكأل ال هشارف يف

 امو ءاهرارقإب ةدعلا ءاضقنال تبثي ال رثكأ وأ ةتسل نإو «هبسن تبث رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب
 امي ارارقإ ناك هب ترقأ نإف البح عدت ۾ اهنأب ا ءاكذكب نقيتلا مدعل ؛اهلبق هنوك مزلي ال هب تءاح

 (حتف) .بسنلا توبث قح يف ةريبكلاك تراصف ءاطوق لبقيف غولبلاب

 رثكأل لب اهنم لقأل نكي مل نإو يأ ] :ال الإو (ع) .اهقلط نيح نم لإ لقأل هب تءاح اذإ يأ :ةعست نم لقأل
 وأ انئاب قالطلا ناك ءاوس هبسن تبثي ال اهنم رثكأل تدلو لب رهشأ ةعست نم لقأل دلت مل نإو يأ [(ع) .اهنم

 فش اجر اقالط: ةعلطملا ىو «ةغلابلا# ننه لإ هيا ت ءا اذإ كيتي سوي نبأ لاقو نف رطل دلع اجر

BE AAلمحلا ةدم رثكأل هب تأت مث رهشأ ةثالث يهو «ةدعلا رخآ يا اعطاو لعجي هتأل  

 .ناتنس يهو

 الإ ملعي ال وهو ًالماح نوكت ال نأ رهشألا يضع. امتدع ءاضقنا طرشو ءموهوم ةقهارملا نم لبحلا نأ :لصاحلاو

 يف قولعب يعحرلا يقو نئابلا يف قالطلا لبق قولعب ًالماح نوكت نأ لمتحا امتدع ءاضقناب رقت مل امف اهتهج نم
 = اهرغصب انقيت انأ :امهو «هيلع لمحيف بسنلا توبثل فاك روصتلا نم ردقلا اذهو «ةدعلا



 بسنلا توبث باب o14 قالطلا باتك

 ال الإو «رارقإلا تقو نم رهشأ ةّنس نم لقأل اهّيضمب ةّرقملاو ءامهنم لقأل توملاو
 نيقيب اهذك روهظل ةدتعملا دلو بسن تبني يأ 1

 EE ل وو نو SS نيتارماو لحجر وأ نيلجر ةداهشب اهدالو تدحج نإ ةدتعملاو
 ردقملا تبثيب قلعتم جوزلا دححج يأ

 مكحي اهيضمبف رهشألا يضم يهو ةنيعتم ةهج امدع ءاضقنالو لمحلل فانم رغصلاو كشلاب نيقيلا اذه لوزي الف =

 (حتف «ئيع) .هلمتحي رارقإلاو فالخلا لمتحي ال هنأل ؛هقوف وه لب كلذب ترقأ ول امك راصف ءاضقنالاب عرشلا

 بسن تبثي يأ [(ط) .رثكألا يف ال توملا تقو نم نيتنسلا نم لقأل تدلو اذإ يأ ]:امهنم لقأل توملاو
 ةرشع مامتل هتدلو اذإ :رفز لاقو «توملا تقو نم نيتنسلا نم يأ امهنم لقأل تءاح اذإ توملا ةدتعم دلو

 نقيتي الف رهشأ ةتسل تءاج وأ رشعو رهشأ ةعبرأ تول تدتعا دق اهنأل ؛تبثي ال تام نيح نم مايأ ةرشعو رهشأ

 قا يقي تلولاو اإ ىف طاع بسلا نأ الو: ياقلب كرا 5إ انيك فشلا ت داف داخ: اغرب
 ىلإ بسنلا تبثيو ءرهشألاب اتدع يضقنت الف ًالماح اوك ىلع لمح ءاضقنالاب رقت مل اذإف «نيتنس ىلإ نطبلا

 (حتف) 4/١ ۳١[ :قئاقحلا زمر] .نيتنس
 رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ ةدعلا يضم. ةرقملا دلو بسن تبثي يأ اضيأ رحاب :خلإ ةرقملاو

 تءاج اذإ اذهو «نيقيب اهذك روهظل تافولا وأ قالطلا ةدع ةدعلا تناك ءاوسو «ةقهارم وأ ةريبك تناك ءاوس

 تقو نم رهشأ ةتس نم لقأ ناك نإو تبثي ال امهنم رثكأل هب تءاج نإو «قارفلا تقو نم نيتنس نم لقأل هب

 (حتف) ٤/١ ١[ :قئاقحلا زمر] .رارقإلا
 نإو يأ :ال الإو (ط) .تافو وأ قالط ةدع ةدعلا تناك ءاوسو ءال وأ ةريبك تناك ءاوس ةدعلا يضع :اهيضمب

 اهرمأ لمح نأل ؛تبثي :يعفاشلا دنعو «هنم هبسن تبثي ال رثكأل تدلو لب رارقإلا تقو نم رهشأ ةتسل دلت مل

 يف هقح لاطبإب دلولا ىلع رارضإ هيفو ءانزلا ىلع هلمح هدض يتو «هيلع لمحلا بجوف «نكمم حالصلا ىلع
 اهنأ لامتحال انزلا نع هنوك دنع هعطق نم مزلي الو ءاوق لبقيف رابخإلا يف ةنيمأ اهنأ :انلو ءاهرارقإ دريف بسنلا

 ءاضقنا يف قدصت امنأ ىرت الأ ءاعرش ًابذك نكي مل اذإ زئاج نيمألا لوقب ريغلا قح لاطبإ نأ ىلع هريغب تجوزت

 (ييع «حتف) .ةعجرلا يف جوزلا قح لاطبإ نمضت نأو رارقإلاب اهتدع
 :الاقو «ةفينح يبأ دنع اهتدالو ةثرولا وأ جوزلا دحح نإ ةلماكلا ةداهشلاب ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ :ةدتعملاو

 :كلام دنعو ءءاسنلا نم عبرأ ةداهشب :يعفاشلا دنعو «ةدعلا مايقب شارفلا مايقل ؛ةلباق ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي

 «ةجح نوكي ال يضقنملاو «شارفلا لازف «لمحلا عضوب اهرارقإب يضقنت ةدعلا نأ :ةفينح يبألو «نيتأرما ةداهشب

 ناقسفي الو «نيلجر ةداهش لبقت :ليق مث «ةجحلا لامك هيف طرتشيف «ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةجاحلا تسمف

 نأ ىلع ءانزلا دوهش يف امك ةرورضلل وأ «دمعت الو رظن دصق ريغ نم كلذ قفتي هنأ امإ «ةروعلا ىلإ رظنلاب
 دلو اهعمو تحرح مث اهريغ اهيف سيل هنأ نوملعي مهترضحب اتيب تلحد اذإ امك رظنلاب نوكت دق ةداهشلا
 |[. ه/١ :قئاقحلا زمر] .هتدلو اهنأ نوملعيف



 بسنلا توبث باب هاه قالطلا باتك

 ادعاصف رهشأ ةّئسل ةحوكنملاو ,ةثرولا قيدصت نا هرارقإ وأ ءرهاظ لبح وأ
 : حلا جوز

 لبحلا روهظب دارملاو «قافتالاب رهاظ لبح دوحو عم ةلباقلا ةداهشب ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ :رهاظ لبح وأ

 نأ جهرا E E a هايل كناراما ةوكسنا

 (حتف) .ةدالولا لبق تباث نيذه يف بسنلا نأل ؛لبحلاب جوزلا نم رارقإب ًاضيأ تبثي
 ةثرولا قيدصتب تافو نع ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ نيلحر ةداهشب :هلوق ىلع فطع رجلاب] :ةثرولا قيدصت وأ

 اذهو «هب اودهشي ملو ةأرملا تلاق ام ةثرولا قدصي نأ تافو نع ةدتعملا دلو بسن تبثي يأ [(ع) .مهضعب وأ مهلك

 هيف ال هابأي سايقلا ناك نإو ءاناسحتسا ًاضيأ مهريغ قح يف تبثيو مهقح صلاح هنأل ؛رهاظ ثرإلا قح يف توبثلا
 نم دبال هنأ ملعا مث موق لبقيف تيملا ماقم نومئاق مهنأ :ناسحتسالا هجو .تيملا وهو ريغلا ىلع بسنلا لمح نم

 :ةفينح يبأ دنعف «ةدتعملا لوقب ةدالولا سفن توبث يف فالخلاو ءروصلا هذه عيمج يف اعامجإ دلولا نيعتل ةلباقلا ةداهش
 ةداهشب الإ عامجإلاب تبثي الف ءدلولا بسن امأو «ةلباقلا ةداهشب الإ تبثي ال :امهدنعو «ثالثلا روصلا يف هب تبثي

 نأب قاتعلاو قالطلاك رحآ مكح قح يف الإ رهظت ال فالخلا ةرمثو «نيعملا اذه ريغ وه نوكي نأ لامتحال ؛ةلباقلا

 :امهدنعو ءالوق لبقيف هروهظل وأ لمحلاب هفارتعال ةنيمأ اهأل ؛تدلو :اهلوقب ةفينح يبأ دنع عقي يح اهتدالوب اهقلع

 (حتف) ٠١5/١"[ :قئاقحلا زمر] .ةلباق دهشت نح ءيش عقي ال

 ةتسل تدلو اذإ ةحوكنملا دلو بسن تبثي يأ [(ع) .ةحوكنملا دلو بسن تبثيو يأ اضيأ رحلاب] :ةحوكنملاو
 :هلوق يف امك ادعاص بهذف :هريدقت «فوذحم لاحلا وذو لاحلا ىلع هباصتناو ءاهنم رثكأ يأ ادعاصف رهشأ

 «حاكنلا ىلع قباس قولعلا نال ؛هبسن تبثي مل اهجوزت موي نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاح نإو ءادشار بهذا

 اذكه "تكس نإو" :هلوقو «ةهبش وأ حيحص حاكنب رخآ جوز نم هنأ لامتحال حاكنلا دسفيف «هنم نوكي الف

 نإ مدقتملا داعيملل ةحوكنملا دلو بسن توبث يأ ةيلصولا واولا نودب تكس نإ :اهضعب يفو «خسنلا رثكأ يف

 (حتف «ئيع) .ييأيس امك هافن ولامع زارتحالل هب ديقو «فرتعا نإ اذكو جوزلا تكس

 فرتعي ملو جوزلا يأ :تكس نإو (ع) .جوزتلا تقو نم اهنم رثكأ وأ رهشأ ةتسل تدلو اذإ يأ :رهشأ ةتسل
 (ع٬ط) .تبثي ال اهنم لقأ ناك نإو «ةمات ةدملاو مئاق شارفلا نأل ؛هلبق امه لصاو وهو هب

 تبثي ةقباسلا ةلأسملا يف ةدالولا جوزلا دحح نإ يأ [(ط) .حاكنلا مايق لاح ةدالولا جوزلا يأ ] :خإ دحج نإو

 ةدملاو مئاق شارفلا نأل ؛ةلدع ةملسم ةرح تناك نأب ةداهشلا ةلوبقم ءال وأ ةلباق تناك ءاوس ةأرما ةداهشب بسنلا

 يفتني الو «نعالي هدعب جوزلا ىفن ول ىح ركنأ وأ تكس وأ جوزلا هب فرتعا هتوبثب لوقلا بجوف «ةمات
 ةأرملا ةداهشب تبث بسن يفنب ناعللا بجي فيك :ليق نإف */١8[ :قئاقحلا نييبت] .ةحوكنملا دلو هنأل ؛ناعللاب الإ

 - كلذ دعب بسنلا تبثي مث دلولا نييعت اه تبثي امنإو «ةأرملا ةداهشب تبثي ال بسنلا :انلق «فرع ام ىلع دح وهو



 بسلا توب باب ۱٦° قالطلا باتك

 رهشأ ةّتس ذم ئتحكن :تلاقف افلتحا مث تدلو نإف «ةدالولا ىلع ةأرما ةداهشبف
 ةأرملا اهجوزو ةأرملا يأ دلو ةأرملا يأ

 ةأرما تدهشو ءامدالوب يقرا قاع راو «هنبا رهو لوقلاف ءلقألا یعداو
 د هتأرما قالط يأ جوزلا يأ رهشأ ةتس نم يأ جوزل لا

 خل

 تاتنس لمحلا ةدم رثكأو .ةداهش الب تقلط لبحلاب ٌرقأ 00 نإو «قلطت مل ةدالولا
 6 رقأ دق جوزلا يأ

 دقغو ءانيهذم وع ةذالولا ىلع ةأرما: ةداهشي .بسلا»توبث مث هشارف يف ادولؤم- ةتوك ةرورض شارفلاب =
 (حتف) .ءاسنلا ةداهشب تبثي ال :رفز دنعو «نيتأرما ةداهشب :كلام دنعو «ةوسن عبرأ ةداهشب تبثي :يعفاشلا

 (ع«ط) .ةدالولا ىلع دهشت ةداهشلا ةلوبقم ةملسم ةأرما ةداهشب تبثيف يأ :ةأرما ةداهشبف

 ةداهشب جوزلا نبا يأ ] :هنبا وهو اه لوقلاف (ع) .عامجإلاب اذهو هب نعال جوزلا هافن ول ىح :ةدالولا ىلع
 نأل ؛اضيأ هل دهشي رهاظلا :ليق نإف «حافس نم ال حاكن نم ارهاظ دلت اهنإف ءاه دهشي رهاظلا نأل [(ع) .رهاظلا
 له مث «دلولل ءايحإ ًاطايتحا هتابثإل لاتحي امم بسنلا :انلق ءثداح حاكنلاو «تاقوألا برقأ ىلإ فاضت ثداوحلا
 نم حاكنلاو بسنلاو «ةتسلا ءايشألا يف هيبحاصو ةفينح يبأ دنع روهشملا فالتحالا ىلع وهف ال مأ ةأرملا فلحتست

 (حتف «صلختسم) .فلحت اهنأ امهوق ىلع ىوتفلاو «ةتسلا

 تعدا األ ؛ةأرملا قلطت ملو ةداهشلا لبقت مل يأ ] :قلطت مل (ع) .قلاط تنأف تدلو نإ :لاق نأب يأ :اًتدالوب

 ةأرما تدهشف «قلاط تنأف تدلو نإ :هتأرمال لاق نم يأ ةفينح يبأ دنع [(ع) .ةمات ةجحب الإ تبثي الف ثنحلا

 ةيرورض نقداهش لوبق نال ؛ةمات ةجحب الإ تبثي الف «ثنحلا تعدا اهنأل ؛هدنع قالطلا عقي ال ةدالولا ىلع

 نع راص نإو «ةلمجلا يف ةدالولا نع كفني قالطلا ذإ ؛ةدالولا تارورض نم سيل هنأل ؛قالطلا قح يف رهظت الف

 «لكألا ةمرح قح يف هتداهش تلبق «يسوجملا ةحيبذ هنأ لدع هربخأف امحل ىرتشا نمك لاحلا قافتاب انه اهمزاول

 يف ةجح اهتداهش نأل ؛قلطت :الاقو «عئابلا ىلع عوحرلا قح يف دحاولا ةداهشب ًايسوحب حباذلا نوك تبغي الو

 اميف لبقت ةدالولا يف تلبق امل امنألو ؛"هيلإ رظنلا لاحرلا عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش ' :ةتلع هلوقل ؛كلذ

 1 (حتف «صلختسم) .قالطلا وهو امهيلع ئتبي
 ريغ نم تدلو :اهوقب قلطت يأ :تقلط (ع) .ارهاظ لبحلا ناك وأ ةدالولاب اهقالط قلع اذإ اميف :لبحلاب

 نأل ؛ةفينح يأ دنع اذه [(ع) .دحأ ةداهش ريغ نم تدلو :اهملوقب قلطت ىعي] :ةداهش الب (ع) .دحأ ةداهش

 طرتشت :الاقو «ةنامألا در يف اهوق لبقيف ةنمتؤم اموكب رقأ هنأل ؛ةدالولا وهو هيلإ يضفي اع رارقإ لبحلاب رارقإلا
 همزاولو بسنلا امأو «هلثم يف ةجح ةلباقلا ةداهشو «ةجحلا نودب اهوق لبقي الف «ثنحلا يعدت امنأل ؛ةلباقلا ةداهش

 (حتف «ئيع) .ارهاظ لبحلا ناك ول فالخلا اذه ىلعو ءاقافتا ةلباقلا ةداهش نودب تبثي الف دلولا ةيمومأك

 :كلام نعو ,دمحأو كلام بهذم نم روهشملا وهو «نينس عبرأ :يعفاشلا لاقو ءاندنع :ناتنس لمحلا ةدم رثكأو

 = «نينس ثالث :دعس نب ثيللا نعو «نينس تس :يرهزلا نعو «ةعيبر لوق وهو نينس عبس :هنعو «نينس سم



 بسنلا توبث باب 01۷ قالطلا باتك

 هنم رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف اهارتش اف اهقلطف ةمأ حكن ولف ولف ءرهشأ ةّنس اهلقأو
 2 تقو نم يأ رخآ لحرل لحجر يأ قافتالاب لمحلا ةدم لقأ يأ

 ةأرما ر تق در : هتمأل لاق نمو حل الإو ,همزل

 تدلو تلاقف يأ

 ي O لاب كل قي 21 6ا ةرد نق ف هرم هاب ياه عبرا OOTY ,هدل 1 هدال اب
 نأ يور ام :اهنم ءامب مكحلا تبثي ال تاياكحب كلذ يف اوقلعتو «هيلع فقوي تقو هاصقأل سيل :ديبع يبأ نعو =

aفاسد وسرور  EER N E 

 ليث اذهو «نارودلا نيح هلظ ثكم ردقب يأ لزغم لظب ولو نيتنس نم رثكأ نطبلا يف ىقبي ال دلولا :اهُيذ ةشئاع

 ردقب ولو يأ لزغم ةكلفب ولو :ىوريو «لالظلا رئاس نم الاوز عرسأ نارودلا ةلاح لزغملا لظ نإف «ةعرسلا ةياغل
 (حتف) ۳٠٠١/١[ :قئاقحلا زمر] .يأرلاب كردي ال هنأل ؛عامسلا ىلع لومحم وهو لزغم ةكلف نارود

 (نّماَع يف ةلاصفوإ# :لاقو «١٠:فاقحألر كارْهَش َنوُنالَث ُهْلاَصِفَو ُهَلْمَحَوظ :ىلاعت لاق «عامجإلاب :رهشأ ةتس اهلقأو

 (حتف) 07/١[ :قئاقحلا زمر] .فأل» سابع نباو يلع نع اذه يور ءرهشأ ةتس لمحلل ىقبيف .(4١:نامقل)
 (عءط) .ايعحر وأ انئاب لوحدلا دعب :اهقلطف

 (ع«ط) .هافن وأ هب رقأ ءاوس همزليف ءارشلا ىلع قولعلا مدقتل ةدتعملا دلو هنأل ؛ةوعد الب دلولا بسن يأ :همزل

 مث انئاب ادحاو ًاقالط اهقلطف هريغ ةمأ جوزت نم يأ رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ :هلوق ىلع عيرفت اذه :ال الإو
 ةدتعملا دلو هنأل ؛ةوعد الب هنم هبسن تبثي يأ بسنلا همزل ءارشلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف اهارتشا

 تلطب نإو «هريغ قح يف ةدعلا لطبت مل ءارشلاب مث ةدعلا اهيلع تبحو اهقلط امل هنأل ؛ءارشلا ىلع قولعلا مدقتل

 هبسن تبثي ال اهنم رثكأل وأ ةتسل تدلو لب رهشأ ةتس نم لقأل دلت مل نإو «نيميلا كلع هل اهلحل هيلإ ةبسنلاب
 ناك اذإ اذه «ةوعدلاب الإ همزلي الف ءءارشلا نع قولعلا رحأتل ةدتعملا ال ةكولمملا دلو هنأ هيعدي نأ الإ هنم

 لقأل نلت نأ الإ دلو تراي ذل نع ل دلا نبق ناك ول ذإ اير يا اعل وأ ا دعا لوعتلا دمي: ةقالثقلا
 .حاكنلا مايق لاح يف ثدح قولعلا نأل ؛اهقلط ذم رهشأ ةتس نم

 ةفاضإ نكمي ال هنأل ؛قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبثي ةظيلغ ةمرح هيلع تمرح يح نيتنث اهقلط نإو

 كعامل ل نالا رق ا ومو تاقا تعبأ ىلإ تام ةلقلفلا هر ءارتقلا هام لل ةقولعلا
 نم انركذ ام عيمج يف كلذ وهف اهقلطي نأ لبق هتجوز ىرتشا اذإ لب ديقب سيل قالطلا نأ ملعاو «حالصلا

 دلو رهشأ ةتس لبق هتدلو ام نوكيف «لوحدلا دعب ناك نإ ةدتعم نوكتو «ءارشلاب دسفي حاكنلا نأل ؛ماكحألا

 دبالو «ناك ببس يأب هكلم يق تلحد اأ دارملا لب «ديقب سيل ءارشلا كلذكو «ةكولمملا دلو هدعبو «ةحوكنملا

 هتدلو اذإ ًاعامجإ هدلو مأ ريصت ةمألا يأ :يهف (حتف «ييع «صلختسم) .اهتدع ءاضقناب رارقإلا لبق هنوك نم

 (ط) .ال رثكأل ولو «رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل



 بسنلا توبث باب e۹۸ قالطلا باتك

 نإو ,هناثري یم هنبأ وهو هتأرما نأ :همأ تلاقف «تامو حبا وه مالغل لاق نمو
 نبالاو مألا يأ مالغلا يأ قوتملا لئاقلا يأ e يأ ]

 ةأرملل يأ تيملا ةأرملا , اه ثاريم الف يبأ دلو َّمأ تنأ :هثراو لاقف ءاهتيرح تلهح

 يم وهف :هلوقب ىلوملا نم دجو دق ةوعدلا وهو بسلا توبث ببس نأل ؛هنم دلولا بسن تبث يأ :هدلو مأ يهف

 ؛كلذ لاق تق نم رهشأ ةت نم لقأل هتدلو اذإ اذه قاغا ةلبافلا ةداهشب تنعي وهو كلولا نعت ىلإ ةحاخلا اهو

 (حتف) 70177/١[ :قئاقحلا زمر] .هدعب قولعلا لامتحال همزلي ال اهنم رثكأل هتدلو نإو «تقولا كلذ يف هدوجول نقيتلل

 بسنلا نأل ؛ثرإلا امل نوكي ال نأ سايقلاو :هناثري (ط) .مالغلا مأ اهأبو مالسإلاو لصألا ةيرحب ةفورعملا :هّمأ

 :ناسحتسالا هجو ءا ةيجوزلاب ارارقإ دلولاب رارقإلا نوكي الف «دلولا ةيمومأبو ةهبشب ءطولابو دسافلا حاكنلاب تبثي

 نيعتملا وه حيحصلا حاكنلاو «مالغلا مأ امنوكبو مالسإلاو ةيرحلاب ةفورعم تناك اذإ اميف ةضورفم ةلأسملا نأ

 (حتف) [۲۹۰/۳ :قئاقحلا نييبت] .هفالخ رهظي مل ام هيلع لمحي ةونبلاب هرارقإ دنعف ءبسنلل

 ناك وأ ال مأ كلذ ثراولا لاق ءاوس اهثرإ عنم يف فاك ةيرحلاب لهجلا لب ديقب سيل ثراولا لوق :هثراو لاقف

 حلصت الو «قرلا عفدل حلصت رادلا رابتعاب لاحلا رهاظب ةتباثلا ةيرحلا نأل ؛"اهل ثاريم الف" :هلوقو 00

 ملعي ملو يبأ توم تقو ةينارصن تناك اإ :ثراولا لاق ول اذه ىلعو .لاحلا باحصتساك ثرإلا قاقحتسال

 ةلأسم يف لثملا رهم اهل :اولاقو ءانلق امل ؛ثرت ال نأ يغبني ةمأ يهو هل ةجوز تناك :لاق وأ «هيف اهمالسإ

 ١۷/١[ :قئاقحلا زمر| .دلو مأ افوك تبثي مل و ءاهيلع لوخدلاب رقأ ثراولا نأل ؛ةيباتكلا
 «يفنلا درجمم يفتني الو ةوعد الب تبثي هنأ هيف مكحلاو «حاكنلا :اهاذخنإ تتار تال تسلا ت ولا ةت

 دلوب تءاح اذإ ةمألا :ةثلاثلا ءيفنلا درجمم يفتنيو ةوعد ريغ نم بسنلا تبثي نأ اهيف مكحلاو «دلولا مأ :ةيناثلا

 (حتف «ييع) .يعفاشلل افالح اندنع ةوعدلا نودب بسنلا تبني ال

 .اريغص ناك وأ كلذ لقي مل ول اذكو :يبأ دلو مأ



 ةناضحلا باب 5 قالطلا باتك

 ةناضحلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 بأل تخألا مث بألا ّمأ مث ّمألا ّمأ مث ءاهدعبو ةقرفلا لبق هّمأ دلولاب ّقحأ

 لاوحأ دعب بسنلا توبث ركذ امل [(نيكسم) .هتيبرو هتعفر اذإ ةناضح هتنضح :لاقي ةيبرتلا يهو] :ةناضحلا باب

 نضحلا نم ةذوحأم رسكلاو حتفلاب ةناضحلاف ءبسنلا قوقح نم ةناضحلا نأل ؛دلولا هدنع نوكي نم ركذ ةدعلا

 تحت هسفن ىلإ همض اذإ هنضحي هضيب رئاطلا نضح :لاقيو «هابناح ءيشلا انضحو «حشكلا ىلإ طبإلا نود ام وهو

 (ييع «حتف) .هتيبرتل ةأرملا لفكت يهو «هبناج ىلإو هنضح يف هذختي دلولل يبرملا نأكو «هحانج
 (ط) .ريغصلا ةناضح ريغصلا دلولاب سانلا قحأ يأ :همأ دلولاب قحأ

 يأ [(عءط) .عامجإلاب رحآ جوزب جوزتت مل ام ةنومأم ريغ ةرحاف وأ ةدترم نوكت نأ الإ] :اهدعبو ةقرفلا لبق
 لصألاو «ةرحاف وأ ةدترم نوكت نأ الإ «عامجإلاب رخآ جوزب جوزتت مل ام ال وأ تقلط ءاوس مألل ةناضحلا قح

 يرجحو «ءاعو هل يطب ناك اذه نبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف د هللا لوسر دنع تتأ ةأرما نأ يور ام :هيف

 مألا نألو ,"يحجورزتت مل ام هب قحأ تنأ" :#لع لاقف يم هعزتني هنأ هوبأ معزو «ءاقس هل ييدثو «ءاوح هل

 نأ الإ اهزجع لامتحال ؛حيحصلا يف ةناضحلا ىلع ربحت الو ءرظنأ اهيلإ عفدلا ناكف «ةناضحلا ىلع ردقأو قفشأ

 ربجي ثيح بألا فالخب دلولا عيضي ال يك ؛هتناضح ىلع ربحت ذئنيحف «مألا ريغ مرحم محر وذ دلولل نوكي ال
 .هيلع ةبحاو هتقفن نأل ؛مألا نع ءانغتسالا دعب عنتما اذإ هذخأ ىلع

 ةرجأ :ءايشأ ةثالث بألا ىلع بجيف ةدتعم الو ةحوكنم مقت مل ثيح ةناضحلا ىلع ةرجألا مألا قحتست :عرف

 (صلختسم «حتف «ٰييع) .دلولا ةقفنو «ةناضحلا ةرحأو 0

 را ا اذإ يأ [(ع) .تحوزت وأ تتام نأب مأ دلولل نكي مل اذإ] :مألا مأ مث

 ةيالولا هذه نأل ا قحأ مألا مأف ينحأب تحورت وأ اهقح تطقسأ وأ دلولا لبقت مل وأ ةناضحلل الهأ

 مأ دعب يأ :بألا مأ مث (حتف) 5017/١[ :قئاقحلا زمر] .تدعب نإو ةمدقم تناكف «تاهمألا لبق نم دافتست

 يف كلام لاق هبو «ىلوأ يهف «مألا موق نم األ ؛ةمدقم ةلاخلا :رفز لاقو «تلع نإو بألا مأ دلولاب قحأ مألا

 اهنألو ءسدسلا تاهمألا ثاريم زرحت اذهلو «تاهمألا نم اأ :انلو «ةفينح يبأ نع دمحم نع ةياور وهو «ةياور

 (حتف) ۳١۸/١[ :قئاقحلا زمر] .دلولا لصأ اهنألو «ةقفش رفوأ
 (ع) .قافشإلل بأل مأ دعب دقت قحأ يه يأ :مأو بأل تخألا
 (ع) .مألا موق نم اهنأل ؛قحأ مأل تحألا اهدعب يأ :مأل مث



 يلا

 0 هب قحأ ةّدجلاو ٌمألاو ,مهبيترتب تابصعلا مث ءةقرفلاب دوعي مث ءاهقح
 ريغصلا مالغب يأ كرآلا ف ةناضحلا قح يأ

 تخألا نم قحأ يه :دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا دنعو «دلولاب قحأ بأل تحألا أل تحألا دعب يأ :بأل 9

 ىلع مدقت ةلاخلا :ةياور فو «مألاب ءالدإلا يف نايوتست امهنأل ؛ناكرتشت امه :رفز دنعو «ةبارقلا برقل مأل

 تاياورلا تفلتخاو «تالاخلا نم ىلوأ مأل وأ «مأو بأل تحألا تانبو «"ةدلاو ةلاخلا" :اكتلع هلوقل ؛بأل تحألا

 هل نم عمتحا اذإو «خألا تانب نم ىلوأ تحألا تانبو «نهنم ىلوأ ةلاخلا نأ حصألاو «بأل تحألا تانب يف

 (حتف) ۳٠۸/١] :قئاقحلا زمر] .مهربكأ مث ىلوأ مهعروأف ةجرد يف ةناضحلا قح
 9 مأل 9 وأ يهف مأو بأل تناك نمف تاوحألاك نلزني تالاخلا تاروكذملا دعب يأ :كلذك تاللاخلا 3

 نمو [(ع) .روكذملا بيترتلاك .تامعلا ةناضحلاب قحأ تالاخلا دعب يأ | :كلذك تامعلا 3 (ع) .بأل

 ةلاخو ,ءكلذك اهتامع مث بأل مث مأل مث ,ةقيقشلا مألا ةلاح نهدعبو «بأل مث مأل مث ىلوأ يهف مأو بأل تناك

 قح الف تالاخلاو لاوحألاو تامعلاو مامعألا تانب امأو ءكلذك هتامعو بألا تالاح مث «بألا ةلاخ نم ىلوأ مألا

 (نيع «حتف) .ةيمرحملاب دكأتت مل نهتبارق نأل ؛ةناضحلا يف نه

 تاللا ءالؤه نم ةأرما لك يأ [(ع) .مألا جوز ةهج نم ذئئيح ررضلا دوجول ةناضحلا يف يأ ] :اهقح طقس
 «"يجورزتت مل ام هب قحأ تنأ" :اكتفع هلوقل ؛ةناضحلا يف اهقح طقس ريغصلا مرح ريغب تحجوزت اذإ ةناضحلا يف قح نمل

 محر اذ جوزلا ناك اذإ ام فالخب ءاضغبم هيلإ رظنيو ًاليلق دلولا ىلع قفني هنإف «ةقفشلا مدعل ؛مرحلا ريغب ديقو
 وأ همع اهجوز ناك اذإ ةلاخلا وأ ءريغصلا مع اهجوز ناك اذإ مألا وأ «دحلا اهجوز ناك اذإ ةدحلاك ريغصلل مرحم

 .ةقفشلا مايقل ريغصلا نع ررضلا ءافتنال ؛اهقح طقسي ال همأ نم هاحأ وأ هلاخ اهجوز ناك اذإ ةمعلا وأ «هاحأ

 دوعي جورزتلاب اهقح طقس نم يأ [(ع) .عناملا لاوزل جوزتلاب طقس ام دعب]:ةقرفلاب دوعي مث (نيع «صلختسم)
 ,ةقفنلا بحت جوزلا لزنم ىلإ تداع اذإ مث ءاهقح طقسي ةزشانلاك لاز دق عناملا نأل ؛ةيجوزلا تعفترا اذإ اهقح

 ىح اهقح دوعي ال ايعحر قالطلا ناك اذإ مث «ةيالولا تداع كلذ لاز اذإ مث ,دادترالاو نونحجلاب لوزت ةيالولا اذكو

 (ييع «صلحختسم «حتف) .ةيجوزلا مايقل اقدع يضقنت

 نم ةأرما يبصلل نكي مل نإ يأ [(ع) .تابصعلا دلولاب قحألا «تاروكذملا ءالؤه دعب يأ ]:مهبيترتب تابصعلا مث
 بألا مدقيف «برقألاف برقألا مدقي ثرإلا بيترتب تابصعلا ةناضحلاب مهالوأف «لاجرلا هيف مصتحاو «ةناضحلا لهأ

 نأ ريغ ,نسألا مث عروألاف اوعمتحا اذإو «هونب مث معلا مث ءكلذك هونب مث بألا مث «قيقشلا خألا مث ىدجلا مث

 نع ازرحت قسافلا ةبصعلل الو «ةنومأه سيل يلا مألل الو «معلا نباك براقألا نم مرحلا ريغ ىلإ عفدت ال ةريغصلا

 حاكنإلا ةيالو مهل نأل ؛ةفينح يبأ دنع ماحرألا يوذ ىلإ عفدي ةبصع ريغصلل نكي مل اذإو «مالغلا فالخب ءةنتفلا

 (حتف «صلحختسم «ئيع) .ةناضحلا اذكف «هدنع



 ةناضحلا باب ١ قالطلا باتك

 «يهتشت نح اه قحأ امهريغو < .ضيحت ىتح او ,نينس عبسب ردقو «ينغتسي ىّتح
 ِ ةريغصلاب يأ دحللاو مألا ريغ يأ ةياورلل رهاظ يف غلبت ءاسنلا نع ءانغتسالل يأ

 ا ا ا ENG تا a ءاقتعت مل ام دلولا مأو ةمألل قح الو
 ۰ ةناضحلا يف

 (ع) .هدحو يجنتسيو هدحو برشيو هدحو لكأي يأ :ينغتسي
 هرسفو ةناضحلا ةدمل نايب [(ط) .ىوتفلا هيلعو نهنع نغتسا نسلا اذه مالغلا غلب اذإ يأ ] :نينس عبسب ردقو

 نم بيرق وهو «بلاغلل ارابتعا نينس عبسب فاصخلا هردقو «هدحو يجنتسيو برشيو لكأي نأب يرودقلا
 اورم" :لاق هنأ الع هنع يور ام ىلإ ىرت الأ «هدحو يجنتسي نينس عبس غلب اذإ دلولا نأل ؛هنيع لب لوألا

 هنأل ؛نينس عستب :ليقو «ةراهطلا ىلع ةردقلا دعب الإ نوكي ال ةالصلاب رمألاو ا مكنايبص

 ىلإ جاتحي ىغتسا اذإ هنأل ۳٠۹/۱[ :قئاقحلا زمر| .فاصخلا لوق ىلع ىوتفلاو «ةداع كلذ لبق نيغتسي ال

 تلاقو عبس نبا :بألا لاقف هنس يف افلتحا نإو «ميلعتلاو بيدأتلا ىلع ردقي بألاو «لاجرلا بادآب بيدأتلا

 (ييع «صلختسم) .الف الإو بألا ىلإ عفد انركذ ام نيغتسا نإف «تس نبا :مألا

 بادآ ةفرعم ىلإ جاتحت ءانغتسالا دعب نأل ؛غلبت نح ةريغصلا ةناضحب قحأ ةدجلاو مألا يأ :ضيحت ىتح اجو

 بألاو «ةنايصلاو جيوزتلا ىلإ جاتحت تغلب اذإف كلذ ىلع ردقأ مألاو ءاهوحنو لسغلاو خبطلاو لزغلا نم ءاسنلا

 ةرثكل اننامز يف ىفي هبو «هب قحأ بألاف ةوهشلا دح تغلب اذإ :دمحم نعو «جيورتلا ةيالو هيلإو ءاهيلع ردقأ
 هيلعو «نينس عستب ثيللا وبأ هردقو «مهوق يف ةوهشلا دح تغلب دقف «ةنس ةرشع ىدحإ تغلب اذإو «قاسفلا

 (صم) ۳١۹/۱[ :قئاقحلا زمر] .جوزلا ام لحديو 0 :كلام نعو «ىوتفلا
 هنإف اهلثم عماجي اغلبم غلبت نأب يهتشت هت نح ةيراجلاب قحأ ةدجلاو مألا ىوس قاللا ةوسنلا يأ :اه قحأ امهريغو

 ىلع ردقت ال امهاوس نأل ؛لامجلاو حبقلاو فعضلاو ةوقلاو لازملاو نمسلا نم لاوحألا فالتخاب فلتخي

 يفو «ةدجلاو مألا ريغل لحي ال ةريغصلا مادختساو «مادختسالاب لصحي امنإ بألا ميلعت نأ هانعم ءاعرش اهمادختسا

 اهتمضف «ةنس ةرشع ىدحإ تنب اهنم هلو هتأرما لحرلا علح اذإ :"يفاكلا" يفو «نيغتست ىح :"ريغصلا عماجلا"

 (ييع «صلختسم) .اهذحأي نأ هلف «ةعئاض تنبلا كرتتف ءتقو لك اهتيب نم جرختو ءاهيلإ
 اذإ يعي :ةمألل قح الو (ط) .كلذك ةدجلاو مألا يف مكحلا نأ :دمحم نعو «ىفي هبو ًاعست غلبت نأب :يهتشت

 ةناضحلا يف هنألو ؛ىلوملا ةمدح عم اهنع امهزجعل ةناضحلا يف امم قح ال اتدلو مث هدلو مأ وأ هتمأ ىلوملا جوز

 قرفي الو «قرلا يف ريغصلا ناك نإ دلولاب ىلوأ امهالومو «ىلوأ امهريغ يلعف امهسفنأ ىلع امه ةيالو الو «ةيالو عون

 قح امه ناك اتقتعا اذإو «رارحألا هئابرقأل ةناضحلاف ارح ريغصلا ناك نإو «هكلم يف اناك نإ همأ نيبو هنيب

 فالخب ةباتكلا يف دولوملا اهدلوب قحأ ةبتاكملاو قحلا توبث نإو «ءارارحأ امهدالوأو امهنأل ؛امهدالوأ يف ةناضحلا

 (ع) .ىلوملا ةمدخب امهلاغتشاب كلذ نع امهزجعل :اقتعت مل ام (حتف) ۳٠۹/١[ :قئاقحلا زمر] .اهلبق دولوملا



 ةناضحلا باب o۲ قالطلا باتك

 رفاست الو ءدلولل رايخ الو .ًانيد لقعي مل ام ملسملا اهدلوب ّقحأ ةّيمذلاو
 دلولا املسم اهجوز ناك نأب

 ا دقو ار لا ا اه وب فاطم
 ةيلاح واولا اقدع دعب نئابلا قالطلاب

 اولقعي ل ام دالوألا هذمب قحأ ةيمذلاف ءراغص دالوأ امهنيبو ةيمذلا جوز ملسأ اذإ يأ :ملسملا اهدلوب قحأ ةّيمذلاو

 يف اه قح ال ةدترملاو .ررضلا لامتحال ؛اهنم عزي ًانيد دلولا لقع اذإو ءرفكلا اوفلأي نأ فخي مل امو نايدألا
 هلقع ولف «قفشأ األ :انيد (ييع ٠ «صلختسم) .ةيمذلل قح ال :ةياور يق دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو «ةناضحلا

 ءاضقنا دعب اندنع ةيراج وأ امالغ ءال وأ ازيمم] :دلولل رايخ الو (ع«ط) .اهنم عزن رفكلا فلأي نأ فيح وأ

 لاقو ف ةيراحب نا ايفان خلا نأ ارزق لولا ناك داوم a وهون as [(عيط) .ةناضحلا يف دحلا

 نإ :تلاقف دللي هللا لوسر ىلإ تءاح ةأرما نأ هو ةريره وبأ ىور امل ؛نيوبألا نيب ريح ازيمم راص اذإ :يعفاشلا

 يف ئمصاخت يأ يئقاحتأ :اهجوز لاقف «ييعفن دقو ةبتع يبأ رعب نم يناقس دقو «هنباب بهذي نأ ديري يحوز
 .هب تقلطناف همأ ديب ذخأف «"تئش امهيأ ديب ذخف كمأ هذهو كوبأ اذه" :التفع لاقف «يدلو

 «ةيلحختلاو ةحارلا هدنع نم راتخي هلقع روصقل هنألو ؛هرايتخا دمتعي الف هتحلصمم فراع الو «ديشر ريغ ريغص هنأ :انلو

 نإ" :اهوقل ؛هتبحص يف تناك امنأ رهاظلاف «قرفلا هيف ركذي مل هنأل ؛ثيدحلا يف هل ةجح الو «رظنلا ققحتي الف

 يف ريخي هنأ ىلع ليلد هيف سيلو «غلابلا وه رئبلا نم يقسي يذلا نأل رهاظلا وهن لب فلاب ناك هنأ لو "يحوز

 لاقو «هريغ هيلع ساقي الف ءرظنألا رايتحال بلع هئاعد ةكربل قفو هنأل وأ «هرمع ركذ ثيدحلا يف سيل هنأل ؛عبسلا

 وهو «هناكإ نوربتعي ال مهنأ بجعلا نمو «رييخت ريغ نم بألا ىلإ ةيراحلا ملستو «مالغلا ريخي نينس عبس غلب اذإ :دمحأ

 (ييع «حتف) .فلح اذه «هيلع ررض وهو نيوبألا دحأ هرايتحا نوربتعي مث هل عفن وهو «هبرل هرايتخا
 ناك نإ كلذ اه سيلف رصملا نم اهدلوب جرخت نأ ةدعلا ءاضقنا دعب ةقلطملا تدارأ اذإ يأ :لإ ةقلطم رفاست الو

 هنأل ؛هيف جوزلا اهجوزت يذلا اهنطو ىلإ هب جرخت نأ الإ «بألاب لا ا ل ا

 سيل هيف اعقاو جوزتلا الو ءاهل انطو نكي مل نإو . "مهنم وهف دلبب ج وزت نم" :اقنع لاق ءاعرشو ًافرع هيف ماقما مزتل

 ءاخسرف رشع ةتس قوف ام ىلإ رفسلا اهل سيل :ةثالثلا دنعو «هيف جوزتلا عقي ملو ءا نطو ناك ول اذكو ءهلقنت نأ اه
 اذهو «دلولاب ارارضإ كلذ يف نأل ؛اهيف جورت دقو ءاهل انفو كاك ناو تر نا يطيب فوك اه لإ كلذ اهو

 هيف هلهأ ىلإ عجريو موي يف هدلو ةعلاطم نم نكمتي ثيحب ابراقت نإو «توافت نيعضوملا نيب ناك اذإ ام انركذ يذلا

 نم ةيرق ىلإ الإ انطو هنوك الو و عوقو هيف طرتشي الو «مالسإلا راد يف اقلطم هيلإ لقنلا اه زاج ليللا لبق

 ,حصألا يف اهيف دقعلا عقوو اه انطو نوكت نأ الإ كلذ كلمت الف «ىرقلا لهأ قالحأب قلختي دلولا نوكل ؛رصم

 (ييع «صلختسم) .بألا نذإب الإ هلقنت نأ ةدحلا ىح اهريغل سيلو «ةصاخ مألا يف مكحلا اذهو

 (عءط) .دلولاب رارضإلا نم هيف امل توافت امهنيب ىرخأ ىلإ ةدلب نم :اهدلوب
 (ع«ط) .الف هريغ يف اهحكن دقو هيلإ وأ اهنطو ريغ ىلإ ولف «هيف اهجوزت يذلا اهنطو يف يأ :هّ



 ةقفنلا باب o۳ قالطلا باتك

 ةقفنلا باب
 اهماكحأ نايب يف يأ

 2200 اهسفن ةعنام ولو امهلاح ردقب ةوسكلاو ءاهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بحت
 نيجوزلا

 ؛قالطلا باتك ليذ يف ةقفنلا ثحابم دروأ [(حتف) .هلايع ىلع ناسنإلا هقفني ام ةغللا يف يهو] :ةقفنلا باب

 باتك يف مهضعبو «ةحوكنملا ةقفن بترتل حاكنلا باتك ليذ يف اهدروأ مهضعبو «ةقلطملا ةقفن اهتلمج نم نأل

 :عرشلا يقو «هلايع ىلع ناسنإلا هقفني ام :ةغللا يف يهو «كيلامملاو ماحرألا يوذ ةقفن نم اهيف امل ةدح ىلع

 اه نأل ؛جاورلا نعم. قافنلا نم وأ كالحلا نعم. قوفنلا نم ةقتشم يه :ليق .ئكسلاو ةوسكلاو ماعطلا يه

 كلم ابو ةبارقلابو ةيجوزلاب :ءايشأ ةثالثب بحت ريغلا ىلع ريغلا ةقفنو ؛لاحلا حلاصم يف جورت األ وأ لاملا كاله
 يلاولاو يضاقلاو يفملاك ةماعلا حلاصمل وأ ءيصولاو براضملاك ريغلا حلاصمل سفنلا سبح ببسب بحت اذكو

 (حتف) .ةلتاقملاو تاقدصلا يف لماعلاو

 ةريقف وأ ةينغ «ةرفاك وأ ةملسم تناك ءاوسو «فرت مل وأ اهجوز تيبم ىلإ فزت تناك ءاوس ًاقلطم] :ةجوزلل
 وذ قِيلَ :ىلاعت هلوقف :باتكلا امأ ءلوقعملا نم برضو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب [(نيكسم) .ال وأ امي ًالوحدم

 :ةنسلا امأو 57:ةرقبلا) ف وُدْعَمْلب َنُهنْوْسِكَو نهقزر هل ِدوُلؤَمْلا ىَلَعَول :ىلاعت هلوقو «(۷:قالطلا) هتعَس ْنِم ٍةَعَس
 نهوسكو نهقزر مكيلع نهو" :لاق نأ ىلإ "ءاسنلا يف هللا اوقتا" :عادولا ةبطخ يف لاق اكتلع هنأ يور امف

 :لوقعملا امأو ءاهجوز ىلع ةحوزلل ناتبجاو نيكسلاو ةقفنلا نأ ىلع تعمجأ ةمألا نإف :عامجإلا امأو ,"فورعملاب

 [؟1١/+ :قئاقحلا نييبت] .احيحص حاكنلا ناك اذإ اذهو «سابتحالا ءازج بحت ةقفنلا نألف

 (ع) .ًاضيأ هيلع اه ةوسكلا بحت يأ :ةوسكلاو (ط) .ًابئاغ وأ ارضاح اريقف وأ اينغ :اهجوز ىلع
 املاح ردقب هيلع اهل ةوسكلاو ةقفنلا بحت يأ [(ع.ط) .راسعإلاو راسيلا يف نيجوزلا لاح يأ ] :امهاح ردقب
 ءراسعإلا ةقفن اه ناك نيرسعم اناك نإو «راسيلا ةقفن اه ناك نيرسوم ناجوزلا ناك نإف ءراسعإلاو راسيلا يف

 «فنصملا رايتحخا اذهو «تارسعملا ةقفن قوف تارسوملا ةقفن نود ام اهتقفنف ءرسوم جوزلاو ةرسعم تناك نإو

  هتَعَس نم ٍةَعَس وذ قفل :ىلاعت هلوقل ؛جوزلا لاح ربتعي :يعفاشلاو يحركلا لاقو «ىوتفلا هيلعو
 ةريقفلاو .اهاح ربتعا "فورعملاب كدلوو كيفكي ام كحوز لام نم يذح" :نايفس يبأ ةأرما دنهل التف هلوق :انلو

 يقابلاو «هعسو ردقب بطاخم هنأ :هبحوم. لوقن نحنف صنلا امأو «ةدايزلل نعم الف «تارسوملا ةيافك ىلإ رقتفت ال

 نأل ؛ثيدحلاو ةيآلا نيب اک یاش ربتعاو «بحاولا وهو ءطسولا "فورعملاب" :هلوق ئععمو «هتمذ يف نيد

 (صم «حتف) .اممك ًالمع املاح انربتعاف اهاح رابتعا يضتقي ثيدحلاو «هلاح رابتعا يضتقت ةيآلا
 بحت يأ هلبق اب لصتم [(ع) .ةقفنلا بحت ميلستلا نم ةعنام ةأرملا تناك ولو يأ اهلبق ام. لصاو]:خلإ ةعنام ولو

 - قحب عنم هنأل ؛نامزلاو دالبلا يف هميدقت فروعت يذلا رهملا ضبق لحأل اهسفن ميلست نم تنعتما نإو اه ةقفنلا



 ةقفنلا باب o4 قالطلا باتك

 «جوزلا ريغ عم ةجاحو ةبوصغمو نيدب ةسوبحو ءأطوت ال ةريغصو ةزشان ال ,رهملل

 تناك اذإ الإ طقست :امهدنعو «ةفينح يبأ دنع لوحدلا دعب ناك نإو هب ةقفنلا طقست الف «هتهج نم ريصقتل =

 لزنم نم ةأرملا جورخ" ءاهقفلا حالطصا يف زوشنلا "ةزشان الو" :هلوقو «بألا ميلست ةحص مدعل ؛غولبلا نود

 مدعل هب:ةقفنلا طقست كيحت هن تبهر وأ ًالخوم هلك ناك وأ اهرهم قوأ ناب "قح ريغب هنم اهسفن اهعنمو «ج وزلا

 (ييع «صلختسم) .ةقفنلا اهلف اهجوز تيب ىلإ ةزشانلا تداع ولو سابتحالا ءازج األ ؛سابتحالا
 تناك ول ةوسكلاو ةقفنلا بحت ال يأ :ةزشان (ع«ط) .لحؤم هلك يذلاو لجعملا رهملا ضبق لحأل يأ :رهملل

 ةأرملا تناك اذإ اضيأ ةقفنلا بحت ال يأ :أطوت ال ةريغصو (ط) .دوعت يح قح ريغب هتيب نم ةجراح يأ ةزشان

 ؛ةقفنلا اهل :يعفاشلا لاقو ءاهيف نعمل عاتمتسالا عانتما نأل ؛نكت مل وأ هلزنم يف تناك ءاوس ءاهلثك. عتمتسي ال ةريغص

 نع ناضوع عمتجي الف «كلملا نع ضوع رها نأ :انلو ءنيميلا كلم كولمملا يف امك كلملا نع ضوع هدنع ةقفنلا نأل

 ضئاحلا فالخب ةزشانلاك تراصف ءاهتهج نم حاكنلاب دوصقملا وه يذلا عاتمتسالا عانتما نألو ؛دحاو ضوعم

 تيبلا ظفح ثيح نم وأ «يعاودلا ثيح نم ةلمجلا يف لصاح نهب عافتنالا نأل ؛ءاقترلاو ةضيرملاو ءاسفنلاو

 جوزلا ناك اذإو «ةقفنلا هيلع قحتست سانئتسالاو ,ةمدخلل حلصت ةريغصلا تناك اذإ :فسوي وبأ لاقو «ةسناؤملاو

 (ييع «صلختسم) .اهل ةقفن الف نيريغص اناك نإو «نينعلاو بوبحباك هلام يف ةقفنلا اهل بحت ةريبك يهو اريغص

 تناك اذإ بحت ال يأ [(عءط) .جوزلا ريغل نيدب ةسوبحم تناك ول ًاضيأ ةقفنلا بحت ال يأ ] :نيدب ةسوبحمو

 ىلع ردق ول اذكو «حصألا يف ةقفنلا اهلف «نيدب وه اهسبح اذإ الإ اهلبق نم عانتمالا نأل ؛املظ ولو ةسوبحم
 ؛ىوتفلا هيلعو «سابتحالا تاوفل ؛ال وأ هئافيإ ىلع ةرداق تناك ءاوس "نيدب" :هلوقو «سبحلا يف اهيلإ لوصولا

 :هلوقو ءاهتهج نم عانتمالا سيلف «ةزجاع تناك نأب اهنم نكي مل نإف «ةلطامملاب اهلبق نم ءاج عانتمالا نأل

 (ييع «صلختسم) .ىوتفلا هيلعو «عاتمتسالا تاوفل اهي بهذف بصاغ اهبصغ اذإ اش بحت ال يأ "ةبوصغم و"

 :هلوقب ديق امنإ [(ط) .ىوتفلا هيلعو مرحمب ولو ةجاح تناك ول اضيأ بحت ال يأ ] :جوزلا ريغ عم ةجاحو
 نإ هنأل ؛"جوزلا ريغ عم" :هلوقب ديقو ءاقافتا نابحت ال اهحوز اهعم سيلو ةرحات وأ ةرمتعم تناك ول األ ؛"ةجاح"
 عم تجح نإ :فسوي يبأ دنعو ءاركلا الو رفسلا ةقفن ال ةصاح رضحلا ةقفن يعي قافتالاب بحت جوزلا اهعم ناك

 ةضيرمو" : هلوقو ءاهنم سابتحالا توف نأ :امهو ءرذع ضرفلا ةماقإ نأل ؛رضحلا ةقفن بحت اهسفن ميلست دعب مرح

 بحت :ةثالثلا تلاقو ءاهنم سابتحالا تاوفل جوزلا لزنم ىلإ لقنت مل ةضيرم تناك اذإ اضيأ بحت ال يأ "فرت مل
 هجو «سابتحالا تاوفل ؛عامدلا عنمي ًاضرم ناك نإ اهمدع سايقلاو ؛ةقفنلا اهلف فافزلا دعب تضرم ولو «تفز لاك

 .ضيحلا هبشأف ءضراعل عناملاو «تيبلا ظفحتو اهسميو اهب سنأتسي هنإف «مئاق سابتحالا نأ :ناسحتسالا

 نإ امل ةقفن ال :فسوي يبأ نعو ءال الإو ءاهتقفن طقست هوحولا نم هحوب امه عافتنالا نكمي مل اذإ هنأ :لصاحلاو

 (ييع ؛حتف) .ضرملا اه لواطت اذإ الإ ءاهيلع قفني الإو ؛عامجلا قيطت ال ةضيرم تناك



 ةقفنلا باب o0 قالطلا باتك

 «ةقفنلا نع هزجعب قرفي الو اسوس ول اهمداخلو فرت م ةضيرمو
 ائاغ وأ ناک ارضاح جوزلا هتأرماو جوزلا نيب يأ ةضيرم تناك اذإ بحت ال يأ

 د ا سا حاولا زر ووال ول نا وظل طخ نق طل هن هاا نق E ,هيلع ةنادتسالاب رمؤتو
 ةأرملا

 (ط) .اهتمدح ريغ هل لغش الو اهل كولمملل ةقفنلا جوزلا ىلع بحب يأ ةجوزلل :هلوق ىلع فطع :اهمداخو
 ناك ول ةأرملا مداخل ةقفنلا بحت يأ [(ط) اقا اروم جول ناكو ةرح ةأرملا تناك ول يأ :J اوريو ول

 ا نم ةندطاو ثيلع هاو اک ن ی تال لا نان باج وو جوزلا

 «ةجوزلا ةقفن فالخب ءاهقحتسي مل تيبلا لامعأو زبخلاو خبطلا نم عنتما اذإف «ةمدخلا ءازإب مداخلا ةقفن بحت نكلو

 رهاظ يف ةقفنلا قحتسي ال اه كولمم ريغ ناك نإو ءا اكولمم مداخلا ناك اذإ اذهو «سابتحالا ةلباقم يف اه

 قحتست الف ةمأ تناك نإو «ةرح تناك اذإ اذهو ءاهاضرب الإ هنم لبقي مل اهمدخي مداخج جوزلا ءاج ولو «ةياورلا

 اههدحأ :نيمداخل ضرفي فسوي يبأ دنعو «نيفرطلا دنع دحاو مداخ نم رثكأل ضرفت الو داخلا ةقفن هيلع

 يف افلتحا ولو ءاهمداخ ةقفن هيلع بحت ال.ارسعم جوزلا ناك ولو «هحراح حلاصمل رخآلاو «تيبلا لحاد حلاصمل
 (ييع «حتف) .لصألاب كسمتم هنأل ؛ةنيبلا ةأرملا ميقت نأ الإ هلوق لوقلاف ءراسعإلاو راسيلا

 ال وأ تبلط ءاوسو ءال وأ ًارضاح ناك ءاوس اهنيبو هنيب قرفي ال ةأرما ةقفن نع جوزلا زجع نإ يأ :قرفي الو
 نم :ليقف «"لوعت نم أدبا" :#فع هلوق نم هذ ةريره وبأ ىور امل ؛قرفي تبلطو 2 ناك اذإ :يعفاشلا لاقو

 كدلو «ئلمعتساو يمعطأ :لوقت كتيراح «ٰيقراف وأ يمعطأ :لوقت «لوعت نمم كتأرما" :لاق لنا لور اي لوعأ

 ىلع قفني ام دجي ال لحرلا ين هب ةريره يبأ نع يطق رادلا ىورو «ملسمو يراخبلا هاور «"نيكرتت نم ىلإ :لوقي

 لاطبإ قيرفتلا يف نألو ۲۸٠(« :ةرقبلا) ِةَرَسْيَم ىلإ ُةَرِظَنف ٍةَرْسُع وذ ناك نَِوإ» :ىلاعت هلوق انلو ءامهنيب قرفي ةأرما
 .ىلوأ ناكف «لاطبإلا نم نوهأ وهو ءاهقح ريخأت ةنادتسالاب رمألا يقو «جوزلا ىلع كلملا
 سيك نم اذه ال :لاق هو هللا لوسر نم اذه تعم :هل اولاق مفأل ؛ةجح ف ةريره يبأ ثيدح يف سيلو

 سيلو «يقراف وأ يمعطأ :ةأرملا لوق ةياكح الإ هيف سيل هنألو «هحيحص يف هنع كلذك يراخبلا هاور .ةريره يبأ
 نب يقابلا دبع هقيرط يف هنأل ؛ةجحب سيل يناثلا ثيدحلا اذكو «تبلط اذإ هيلع بحاو قارفلا نأ ىلع ةلالد هيف

 (ئيع «صلختسم) .هريغ هفعضو اندنع فيعض وه :ًاضيأ لاقو «ةركن هثيدح يف :ياقربلا لاقو «عناق

 يأ [(عءط) .جوزلا لام نم نمثلا ىضقيل ةئيسنلاب ءارشلا :ةنادتسالاو «جوزلا ىلع يأ ] :هيلع ةنادتسالاب رمؤتو

 «جوزلا ىلع اهنمثب يعحرتل يسبلاو يلكو ةوسكلاو ماعطلا يرتشا :يضاقلا اه لوقي «هيلع اهتقفن يضاقلا ضرف دعب
 ةنادتسالاب رمألا ةدئافو «حصي ال ضارقتسالاب ليكو تلا نأل ؛جوزلا ىلع يضرقتسا :لوقي نأ ال «ةنادتسالا نعم اذهو

 ىلع يه عجرت مث يه بلاطت ثيح هرمأ ريغب ناك اذإ ام فالخب «هب هبلاطيف جوزلا ىلع ميرغلا ةلاحإ اهنكمي نأ

 .امهدحأ توم دعب جوزلا ىلع عوحرلا ًاضيأ هتدئافو هيلع اهتيالو مدعل ميرغلا هيلع ليحت الو «جوزلا
 = رمؤيو «جوزلا الول اهتقفن هيلع بحت نم وأ ءرسوم نبا وأ خأ اهل نكي مل اذإ ام. ديقم ةنادتسالاب اهرمأ نأ ملعاو



 ةقفنلا باب ۲٦ قالطلا باتك

 الإ تضم ام ةقفن بجت الو ءراسعإلا ةقفنب يضق نإو هّورطب راسيلا ةقفن منتو

 SES SE oa ,ةيضفملا طقست امهدحأ تومبو ءءاضرلا وأ ءاضقلاب
 نيجوزلا دحأ يأ نيعم ردق ىلع امهحالطصا يأ

 نم اذه نأل ؛عنتما اذإ خألا وأ نبالا سبحيو «رسيأ اذإ جوزلا ىلع هب عجريو ءاهيلع قافنإلاب خألا وأ نبالا -

 الول هيلع بحب نم ىلع مهتقفن بحت مهقافنإ ىلع ردقي ملو راغص دالوأ رسعملل ناك ول اذه ىلعو ءفورعملا
 دعب هيلع عجري ال ثيح رابكلا هدالوأ ةقفن فالخب رسيأ اذإ بألا ىلع هب عحري مث معلاو خألاو مألاك بألا

 ١/١" :قئاقحلا زمر] .تيملاك ناكف ءراسعإلا عم بحت ال اهنأل ؛راسيلا

 هتمصاخف راسيلا هل ضرع مث راسعإلا ةقفنب امه يضاقلا ىضقو ارسعم جوزلا ناك اذإ يأ :خل! راسيلا ةقفن متنو

 رذعل ناك الوأ ام يضق يذلاو ءراسعإلاو راسيلا بسحب فلتخي ةقفنلا نأل ؛الف امه تيضر نإو «راسيلا ةقفن اه ممت

 .هموص لطبي ةبقر هيف دحو اذإ موصلاب رفكملاك اهقح مامتب ةبلاطملا اهلف هلاح لدبت اذإف «هراسيب لاز دقو راسعإلا

 (ع) .رسيأ مث هراسعإل رسعملا ةقفن اهيلع قفني ناك نأ دعب هثودحو هضورعب يأ :هورطب (نيع «صلحختسم)

 دقو راسعإلا رذعب ناك هب ءاضقلا نأل :راسعإلا ةقفنب (ع) .ىضق دق يضاقلا ناك نإو يأ ةلصتم :يضق نإو

 ةدم ةقفن يأ [(ع) .اهيف جوزلا اهيلع قفني مل ةدم يأ ] :تضم ام ةقفن بجت الو (ع) .كلذ لطبف رذعلا لاز
 ةلص ةقفنلا نأل ؛اهسفن لام نم تلكأ دقو قافنإلا نم عنتماو ًارضاح ناك وأ ًارهش اهنع باغ نأب تضم

 جوزلا ةأرملا تحلاص وأ «ةقفنلا اهل ضرف دق يضاقلا ناك نأب "ءاضقلاب الإ" :هلوقو «ضبقلاب الإ كلمت ال تالصلاو

 ضوعب تسيلو «يضاقلا قزرك ضبقلاب الإ كلمت الف ةلص اهنأل ؛ىضم ام ةقفنب اه ىضقي ذئتيحف ءاهنم رادقم ىلع

 هبو ءرهملاك ءاضر الو ءاضق الب ًانيد ريصت :يعفاشلا لاقو ءاضرلاو ءاضقلاب الإ اهيف بوجولا مكحتسي الف اندنع

 ام ةليلقلا ةدملا نأل 4/١ 5١[ :قئاقحلا زمر] .طقست ال رهشلا نود ام ةقفن :"ةريحذلا" يفو ءدمحأو كلام لاق

 (حتف) .ًالصأ ذحألا نم تنكمت امل ةدملا نم ريسي يضمب تطقس ول ذإ ؛اهنع زرحتلا نكمي ال

 ىضق ام دعب يأ جوزلا تام اذإ :لإ اهدحأ تومبو (ع) .ةقفنلا اه ضرف دق يضاقلا ناك نأب :ءاضقلاب الإ

 تا ةققنلا نال هما ناول وأ ةحورلا تاماك «ةضورفملا ةقفنلا تطقس روهش ىضمو «ةقفنلاب هيلع

 اذإ اذه «توملاب لطبت قتعلا نامضو ةيزجلاو ةيدلاكو < «ضبقلا لبق توملاب طقست ةبهاك توملاب طقست تالصلاو

 «حيحصلا يف قالطلاب طقست ال اذكو «حيحصلا وه توملاب طقست مل امب اهرمأ نإو «ةنادتسالاب يضاقلا اهرمأي مل

 درتسي ال امهدحأ تام مث ًالثم ةنس ةقفن اهلجع نإو يأ ' 'ةلجعملا درت الو" او ءافلطم ظا ل :ةلالثلا دنعو

 ا اهوع تدا اف ؛يعفاشلا لاق هبو ءاهنم درتسي يقب امو «ىضم ام ةقفنب امه بستحي :دمحم لاقو «كلذ

 ةلص اهنأ :امهو «هدرتف «هردقب ضوعلا لطبيف «هيلع ال قاقحتسا ال نأ توملاب نيبتف سابتحالاب هيلع قحتست

 (ييع «صلختسم) .اهمكح ءاهتنال توملا دعب تالصلا يف عوجر الو «ضبقلا امب لصتا
 (ع) .توملاب طقست تالصلاو «ةلص اهنأل ؛ةضورفملا ةقفنلا يأ :ةيضقملا طقست



 ةقفنلا باب o۷ قالطلا باتك

 رف شا

 بحت امنإ ةحوكنملا ةمألا ةقفنو «هتجوز ةقفن يف نقلا عيبو .ةلجعملا درت الو
 دلو مأ وأ ةربدم ولو حاكنلاب 0 كولمملا ي ةوسكلاو ةقفنلا يأ

 .اهعم مالكلاو رظنلا مهو ءاهلهأو هلهأ نع لاح تيب يف ىنكسلاو .ةيوبتلاب
 ةأرملا ىلإ اهلهأل يأ جوزلا 90

 (ع) .كلذ درتسي ال امهدحأ تام مث ًالثم ةنس ةقفن اهفلسأ نأب امهدحأ توم. :ةلجعملا درت الو
 اهنأل ؛ىلوملا نذإب اهجوزت اذإ اذهو ءاهيف عابي هيلع نيد اهتقفنف ةرح دبعلا جورت اذإ يأ :هعجوز ةقفن يف نقلا عيبو

 قلعتف «نذإلاب همزتلا هنأل ؛ىلوملا قح يف بوحولا كلذ رهظ دقو «حاكنلا وهو هببس دوجول ؛هتمذ يف تبجو نيد
 «یهانتی ال ام ىلإ ثلاث اذكو ءايناث عيب «ةرم عيب ام دعب ىرخأ ةقفن هيلع عمتجا ولو «نوذأملا يف ةراحتلا نيدك هتبقرب

 الإو ىيامرغلا قوأ نإف «ةدحاو ةرم هيف عابي نويدلا نم هريغو «ةقفنلا نيد الإ ارارم هيف عابي ام نويدلا نم سيلو

 نإ هنإف ءزجعلا دنع الإ بتاكملا اذكو «هبسكب قلعتت اهتقفنو «عابي ال ربدملا نأل ؛نقلاب ديق امنإو «ةيرحلا دعب هب بلوط
 لحد ولو «ةقفنلا بحت ملف «حصي مل حاكنلا نأل ؛مهيلع ةقفن الف نذإلا ريغب جوزتلا ناك اذإ امأ «ةقفنلا يف عابي زجع

 نأ الإ ةيرحلا دعب بلاطي امنإو هيلع ًاروجحم هنوكل ؛ىلوملا قح يف رهظي مل رهملا بوحو نأل ؛اضيأ رهملا يف عايي ال ام
 (نيكسم «ئيع «صلختسم) .حيحصلا ىلع لتق اذإ اذكو ءطقس تام ولو «ىلوملا هيدفي

 «سابتحالا ققحتي ذعنيح هنأل ؛اهمدختسي الو هلزنم يف هنيبو اهنيب ىلوملا ىلخي نأ ةيوبتلا ريسفت :خلإ ةمألا ةقفنو
 وأ ًادبع وأ ارح اهجوز نوكي نأ نيب هيف قرف الو سابتحالا تاوفل ؛اهتقفن تطقس ةيوبتلا دعب اهمدختسا نإو
 هدبع نم هتمأ جوز نإو «رفزل ًافالخ اه ةقفن الف «هلبق اهأوب نكي ملو قالطلا دعب اهأوب ولو ءاربدم وأ ابتاكم
 5/١ ١"[ :قئاقحلا زمر] .ال ر اهأوب «ىلوملا ىلع اهتقفنف

 اهدرفأ امنإو «جوزلا ىلع ةحوزلل ًاضيأ نيكسلا بحتو يأ ةقفنلا بحت :بابلا لوأ يف هلوق ىلع فطع :ىنكسلاو
 يح ةقفلاب انورقم ةيحوأ لاعت كلا نلف كسلا ترجو انآ كهم امكح اغ نآل اهب هقفللا مسا نأ عماركذلاب
 ررضتت األ ؛اهقح يف اهريغ كرشي نأ جوزلل سيلف اهل ًاقح بحو اذإف «(د:قالطل) مشكس ْثْيَح ْنِم َنُهوُنِكْسَأإل :لاق
 نعو ءاهجوز عم ةرشاعملا نع اهعنميو ءاهعاتم ىلع فاخت اهنأل ؛"اهلهأو هلهأ نع لاح تيب يف" :هلوقب دارملا وهو هب

 جاتحي هنأل ؛كلذ نم عنتمت نأ اهل سيل هتمأ اهعم نكسأ ولف ولف ءاهقح صاقتناب تيضر دقف تراتخا اذإ امنأ الإ عاتمتسالا

 دوصقملا لوصحلا ؛اهافك ةدح ىلع ًالفقو «قفارم ال لعحو «راد نم تيب اهل ىلحأ ولو .اهنع نيغتسي الف مادختسالا ىلإ

 نأ هيلعو «كلذ نع هام لودع هريخأ وأ كلذب يضاقلا ملعو «ةرشعلا ءوسب ءاذيإلا جوزلا نم تكتشا نإف كلذب

 امهلاح ردقب تيبلاب دارماو ,ناكسإلا نيعمب مسا وأ ماقأ اذإ رادلا نكس ردصم ىكسلاو .نيحلاص ناريج دنع اهنكسي

 (ع) .كلذ راتخت نأ الإ ةجوزلا لهأ نعو يأ :اهلهأو (حتف «صلحتسم نيع) .ةوسكو ماعطك
 ةعيطق كلذ يف نأل ؛اوعاش تقو يأ ف اهعم مالكلاو اهيلإ رظنلا نم اهلهأ عنمي نأ جوزلل سيل يأ :خلإ رظنلا مهو
 نم مهعنمي الو «نيدلاولا ىلإ جورخلا نم اهعنمي ال :ليقو ءاهدنع ثككملا نم مهعنمي نأ هل نكلو هل ررض هيف سيلو محرلا

 (صلختسم) 7١/١[ :قئاقحلا زمر] .حيحصلا وه ماع لك ين مراحلا نم امهريغ يتو «ةعمج لك يف اهيلع لوحدلا



 ذخؤيو ,ةّيجوزلابو هب رقي نم دنع هل لام يف هيوبأو هلفطو بئاغلا ةجوزل ضرفو
 راغصلا هدالوأ يأ هرفس ةدم

 د ل ا «قالطلا ةدتعملو ءاهنم لیفک

 اطايتحا ةأرملا نم نماض يأ

 (ع) .ةقفنلا يضاقلا ضرفي يعي قافنإلا يأ لوهجا ةغيص ىلع :ضرفو

 كلذ يف يضاقلا ضرف «ةيجوزلابو لاملاب فرتعي لحر دي يف لام هلو لحرلا باغ اذإ يأ :خإ بئاغلا ةجوزل
 رقأ امل هنأل ؛ديلا وذ هب فرتعي ملو كلذب يضاقلا ملع اذإ اذكو هيدلاوو راغصلا هدلوو بئاغلا هتجوز ةقفن لاملا

 «نيرمألا دحأ ركنأ ولو «هسفن قح يف لوبقم ديلا بحاص رارقإو ءا ذحألا قح نأ رقأ دقف ةعيدولاو ةيجوزلاب
 مصح ةأرملا الو ؛هيلع ةيجوزلا تابثإ يف مصخب سيل عدوملا نأل ؛ةأرملا ةنيب لبقت ال لاملا وأ ةيجوزلا وأ بسنلا امإ

 ةعيدرلا لام نم اهئاطعإب ىضقي ال :رفز لاقو «بئاغلا ىلإ ىدعت هقح يف تبث اذإف «بئاغلا قوقح تابثإ يف

 .رفز لوقب اهيف يفي يذلا تسلا نم اذهو «ىفي هبو «سانلاب قفرأ اذهو «هيلع ةنادتسالاب رمؤتو
 ضرفت الف سنجلا فالخ ناك اذإ امأ .ةوسكلا وأ ماعطلا وأ دوقنلا نم مهقح سنج نم لاملا ناك اذإ هلك اذهو

 يف مهاردلا ةلزنمب ربتلاو «بئاغلا ىلع زوجي ال كلذ لكو «عيبلا ىلإ وأ ةميقلاب ءاضقلا ىلإ جاتحي هنأل ؛هيف ةقفنلا

 (صلختسم «حتف «ئيع) .بورضملل ةميق حلصي هنأل ؛مكحلا اذه

 سنج نم بئاغلل نئاك لام يأ :هل لام يف (ط) .بسكلا ىلع نيرداق ولو نيجاتحلا بئاغلا يوبأ يأ :هيوبأو

 اضبا ةضرتغي قا :ةيجورلاب (ع) .بئاغلل لاملا اذه نأ فرتعيو لاملاب رقي صخش يأ :هب رقي نم (ع.ط) .مهقح

 ناك ءاوس لافطألا قح يف بسنلاب فرتعي نأ يغبني اذكو «بئاغلا نالف ةجوز اهنأ ملعأ :لوقي نأب ةيجوزلاب

 2© ا وأ ةنامأ لاملا

 نماض ةأرملا نم ذخؤي لحجر دنع ةعيدو ناك يذلا جوزلا لام نم ةأرملا تيطعأ اذإ يأ :اهنم ليفك ذخؤيو

 ليفكتلا عم هللاب فلحتو ءاقدع تضقنا دق ةقلطم وأ ةزشان تناك وأ ةقفنلا اه لجع ناك دق هنأ زاوحل ًاطايتحا

 راغصلا دالوألاو نادلاولاو ةحوزلا مهو :نيروكذملا ءالؤه الإ بئاغلا لام يف ةقفنب ىضقي الو ءاطايتحا اضيأ

 ةقفنو ءزوجي ال بئاغلا ىلع ءاضقلا نأل ؛بسكلا ىلع هل ةردق ال نم روكذلا رابكلاو ثانإلا رابكلا دالوألاو

 يضاقلا ملعي ملو لاملا هدي يف يذلا رقي مل ولو ءيضاقلا ىوتفل ةناعإ ءاضقلا نوكيف ءءاضقلا لبق ةبحاو ءالؤه

 لاقو «بئاغلا ىلع ءاضق هنأل ؛اهتنيب عمست ال ةنادتسالاب رمؤتل وأ,بئاغلا لام يف اه ىضقيل ةنيبلا ةأرملا تماقأف

 تلاق هبو «ةنادتسالاب رمؤت الو لام هل ناك نإ هلام نم ةقفنلا ىطعتو «حاكنلاب ىضقي الو اهتنيب عمست :رفز

 ]10/1 :قئاقحلا زمر] .ىفي هبو مويلا ةاضقلا لمع هيلعو ةئالثلا

 :هلوق ىلع فطع [(عيط) اع وأ انا ناك ارم لإ ةدتعمل اضيأ ئكسلاو ةقفنلا بحت يأ ] :قالطلا ةدتعملو

 طرتشيو ءال وأ الماخ كناك ةاوسو اناا افيو ناك ءاوس قالطلا ةدتعمل ةقفنلا بحتو يأ «بابلا لوأ يف "ةحوزلل"

 - «ةقفنلا قحتست الو «ةزشان تراص يعرش رذعريغ نع انامز تجرخول يح ةدعلا تيب مزالت نأ ةقفنلا قاقحتسا يف



 اهأوب ةمأ وأ ةرح نوكت نأو ءاهل ةقفن ال دسافلا حاكنلا نم ةدتعملا ذإ ؛حيحص حاكن نم ةدتعم نوكت نأو -

 يجوز ئقلط" :تلاق سيق تنب ةمطاف نأ يور امل الما نورك نأ الإ ةنابمللا ةَققن ل :يعفاشلا لاقو .ىلوملا

 تنب ةمطاف نع يعشلا نعو «يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ؛"ةقفن الو نيكس ةي هللا لوسر يل لعجي لو ءاثالث
 هنأ ملسم ةياور يفو «ملسمو دمحأ هاور ؛"نيكس الو ةقفن اه سيل" :لاق اثالث ةقلطملا يف ل يبلا نع سيق
 دمنا و كلام لاق هبو (كيدحلاو الماس نركت نأ الإ ا ةقفت ل" لاق هع
 هاور «"تيسن وأ تظفح اهلعل يردن ال «ةأرما لوقل لع انيبن ةنس الو انبر باتك عدن ال" :هبو رمع لوق انلو

 ."نكسلاو ةقفنلا الث ةقلطملل" :لوقي ك هللا لوسر تعم :هلوق ةدايز يطق رادلاو يواحطلا ىور اميفو «ملسم
 دوعسم نباو رمعك اهيلع اوركنأ ةباحصلا رابك نأ :لوألا :هوجو نم هب جاجتحالا زوجي ال ةمطاف ثيدحو
 اهنأ يورو هللا يقتت الأ :يراحخبلا هاور اميف ةمطافل تلاق يح مّ ةشئاعو ديز نب ةماسأو تباث نب ديزو

 ثدح امل :ملسم حيحص يفو «ةمرحم ةعدب بكترا نمل الإ لاقي ال مالكلا اذه لثمو «"هيف كل ريح ال" :تلاق

 ثدحتأ كليو" :هل لاقو «يعشلا هب بصحو «ىصح نم افك ديزي نب دوسألا ذحأ ثيدحلا اذه اهنع يبعشلا

 .هب جاجتحالا زوجي الف ءاركنم راصف اهيلع سانلا ركنأ :ةملس وبأ لاقو "اذه لثم
 اهقلط :ءاجو ءاهجوز لتق نيح :ءاجو ءاهنع تام :ءاجو «بئاغ وهو ةتبلا اهقلط :ءاح هنإف «برطضم هنأ :ياثلاو

 ءاهئامحأ ىلع افاسل ليوطتب تطقس اهتقفن نأ :ثلاثلاو .ةريغملا نب صفح وبأ اهقلط :ءاحو ءصفح نب ورمع وبأ

 0١ :قالطلا نم شاب ني نأ اإ نجري الو نهو نم َنُهوُجِرْحب الإ :ىلاعت هللا لاق «كلذل تجرأ اهلعلف
 فو :يراخبلا حرش يفو «يشقافسلا هركذ ءام# سابع نبا هلاق ؛مهيذؤتف لحرلا لهأ ىلع شحفت نأ وهو
 «ةنسل تناك «سانلا تنتف ةأرما كلت :ةمطافل بيسملا نب ديعس نعو «مكيلع شحفت نأ الإ :ه#د بأ فحصم

 طرشو «ةزشان هب نوكت امنأل ؛كلذ لحأل ديك هللا لوسر ال ضرفي مل امنإ كلذب ملعف «هانعمب ي ةشئاع نعو
 ةياكح اذه نألو ؛ئكسلا قح يف هب لمعلا كرت مث هب جتحا يعفاشلاو «هتيب يف ةسوبحم نوكت نأ ةقفنلا بوحو

 [؟١/5١5 :قئاقحلا زمر] .هب جاجتحالا نكمي الف لاح

 ةرابع صبرتلا ذإ ؛جوزلا قحل عرشلا قحل اهسابتحا نأل ؛اهجوز اهنع قوتملل ةقفن ال يأ :ةيصعملاو توملا ال
 ةيصعملا ةدتعمل ةقفن ال اذكو ءامب لوحدلا لبق بحتو «ضيحلا طرتشي مل اذهلو ؛محرلا ةءارب نع غارفلل ال اهنع

 األ ؛قالطلا لبق جوزلا نبا ليبقتو ةدرلا لثم اهلبق نم تءاح «ةيصعم ببسب تعقو ىلا ةقرفلاب ةدتعملا يأ

 اهتهح نم ميلستلا دحو هنأل ؛لوحدلا دعب رهملا فالخب ةزشان افأك تراصف «قح ريغب اهسفن ةسباح تراص

 مدعل قيرفتلاو غولبلاو قتعلا رايخك ةيصعم ريغب اهلبق نم تءاح يلا ةقرفلا فالخبو «بحجيف لوحدلاب دكأتيف
 (صلختسم) .رهملا ءافيتسال اهسبحك راصف قحل اهسفن تسبح األ ؛ةءافكلا مدع



 ةقفنلا باب نر قالطلا باتك

 «عضرتل هما ربحت الو ,ريقفلا هلفطلو «هنبا نيكمت ال ءاهتقفن طقست ْتبلا دعب اقّدرو

 لفطلا مأ يأ 2.0

 هاو وا ا ھارا لحرلا قلط اذإ يأ [(ط) .ةنئابلا ةدحاولا وأ ثالثلا قالطلا يأ ] :خإ تبلا دعب اًهدرو

 نإ يأ «"هنبا نيكمت ال" :هلوقو «ةسوبحملل ةقفن الو «بوتت نح سبحت ةدترملا نأل ؛اهتقفن طقس تدترا مث ةنئاب

 هيف لمعي الو «قالطلاب تبث ةقرفلا نأل ؛اهتقفن طقست ال قالطلاب ةنونيبلا دعب ام ءطولل اهجوز نبا تنكم

 جوزلا لزنم ىلإ تداعو ةأرملا تملسأ ول يح اقرتفاف «سبحلا قحتست ال ةنكمملا نأل ؛نيكمتلا الو «ةدرلا

 ام فيك امل ةقفن الف ةملسم تداع مث ةدترم برحلا رادب تقحل ولو «تعحر اذإ ةزشانلاك ةقفنلا اه تبجو

 يف تناك نإف بوثتل تسبح اذإ :اهتقفن (نييع ءصلختسم) .نيرادلا نيابتل ًامكح قاحللاب ةدعلا طوقسل ؛ناك

 (ط) .رحلا هدلول رجلا ىلع ةقفنلا بحتو يأ :هلفطلو (ع) .ةقفنلا اهلف اهجوز تيب

 ىثنألا معي وهو هلفطل بألا ىلع ةقفنلا بحت نيعي [(ع) .ريقفلا ريغصلا دلولل ةقفنلا بحت نعي لفطلل ةفص]:ريقفلا

 ىَلَعَوإ» :ىلاعت هلوقل هريغ هكر اشي ال بألا ىلع ةبجاو ءارقفلا راغصلا دالوألا ةقفن نأ هانعم ءاريقف ناك اذإ عمجلاو

 لحأل ءاسنلا قزر بألا وهو هل دولوملا ىلع بجوأف «(٣٠٠:ةرقبل) «ِوُرْعَملاب َنْهُتَوْسِكَو َنُهَقْدِ هل ولوم
 ةقفن بوحو يف قلطأو «بحت نأ ىلوأ دلولا ةقفنف دلولا ببسب بألا ىلع تاعضرملا ةقفن تبحو املف ءدالوألا

 ةردق هل بألا نوك عم هدلو ىلع قافنإلا نم بألا عنتما اذإو رفاك هوبأو ًاملسم ناك ول ام معف هيبأ ىلع لفطلا

 .ةقفنلا يف الإ لفس نإو هدلو نيد يف الع نإو دلاو سبحي ال هنإف نويدلا رئاس فالخب سبح «بسكلا ىلع
 دح غلب ول ذإ ؛بسكلا نع ازجاع نوكي نأب ديقم لب «هقالطإ ىلع سيل "ريقفلا هلفطلو" :فنصملا لوقو
 ناك نإو ءّرح هوبأو ارح ناك اذإ ام. ًاضيأ ديقمو «كلذ نم هيلع قفنيو هرجاؤي وأ لمع يف بألا هملسي بسكلا

 :هلوق نم اذه ديفتسا دق :لاقي ال .نبالا ةقفن همزلت ال ادع بألا ناك نإو «هالوم ىلع هتقفنف ادبع دلولا

 وأ اغ ناك مارس هيلع يج اوو فاعلا بألا لام قب يع كلو لوقت ا رز

 (صلختسم «حتف «ئيع) .ًارركم نوكي الف ارضاح
 دنعو ءال وأ ةفيرش تناك ءاوس [(ط) .ربجتف تنيعت اذإ الإ ال وأ تناك ةفيرش لفطلا يأ ] :خلإ ربجت الو

 تيبلا سنك وحن مكحلا يف اهيلع ربحت الو ةنايد اهيلع بحت لامعألا نأ ملعاو «ةفيرش نكت مل نإ ربحت :كلام
 نيب لامعألا مسق لع هنأل ؛ةفيرش ولو اهيلع رحألا ذحأ امل زوجي الف «عاضرإلاو زبخلاو خبطلاو بايثلا لسغو

 ءاسن ةديس اهنأ عم اه ةمطاف ىلع لحادلا لامعأو قف يلع ىلع جراخلا لامعأ لعجف انك ةمطافو يلع

 ؛هيلع ليلد اهعانتماف «هعاضرإ نع مألا زجعت اعرو «بألا ىلع الإ بحي الف ءدلولل ةقفن عاضرإلا نألو ؛نيملاعلا

 هللا لاق دقو ءامب ارارضإ نوكي كلذ دعب اهمازلإف ؛ققحتملاك وهو ًابلاغ ةردقلا عم هعاضرإ نع عنتمت ال األ
 يد دلولا ذحأي مل اذإو «هيلع يضاقلا اهربجي الو «ةنايد رمؤتو «(۲۳۳:ةرقبلا) كاَهِدَلَوي ٌةَدِلاَو راض الوم :ىلاعت

 (حتف «ئيع) .قافتالاب هيلع ربحت اهريغ



 ةقفنلا باب o۳۱ قالطلا باتك

 و يهو ةّدتعم وأ ةحوكنم ول هّمأ ال ءاهدنع هعضرت نم رج -ًادسيو
 6 يأ لفطلا

 Ee Sees اره ول اجو هدادجأو هيوبألو ةدايز بلطت :

 ر ةيصاألا قرأ ىلع
 امأ كلذ اهيلع طرتشا اذإ ام ىلع لومحم وهو «مألا دنع ةعضرملا ثكم بجي :فنصملا لوق رهاظ :خلإ رجأتسيو

 هب لحدت مث رادلا ءانف يف هعضرت وأ «تيبلا ىلإ اهعم يبصلا لمحت وأ ءاهزنم ىلإ عحرتو هعضرت نأ اهلف طرشلا نودب

 ىلع مألا ربحت هعضرت نم دحوت مل اذإ امأ ءكلذ مألا تدارأو ةعضرملا تدحو اذإ اميف راجئتسالاو ءهمأ ىلإ رادلا

 (ط) .هعاضرإل لفطلا مأ بألا رجأتسي ال يأ :همأ ال (حتف «ئيع) .ىوتفلا هيلعو «عاضرإلا
 عاضرإلا نألف ؛ةحوكنملا امأ ءةدتعم وأ ةحوكنم تناك ول يبصلا مأ بألا رحأتسي ال يأ :ةدتعم وأ ةحوكنم ول

 «ةرجألا بجوي ال بحاولاب نايتإلاو .(58:ةرقبل) نهدالوأ َنْعِضْرُي ٌتاَدِلاَوْلاَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ةنايد اهيلع قحتسم

 نئاب قالط نع ةدتعملا امأو «حاكنلا مايقل ؛ةحوكنملاك يهف يعحرلا قالطلا نم ةدتعملا امأو ؛هيلع رحألا ذأ زوجي الف

 ذحأ اهل زوجي ةياور يفو «نيتهجب اهقحتست الف هجو نم ةقفن عاضرإلا ةرجأو «ةقفنلا ذحأت اهنأل ؛ةياور يف كلذكف

 اهراجقتسا زاجف «نيتياورلا حصأو ةياورلا رهاظ وهو «ةحماسملا اهنم ىحري الف «ةنابإلاب اهشحوأ جوزلا نأل ؛رحألا

 (حتف «صلختسم) .زاج اهريغ نم هدلو عضرتل ةحوكنم رحأتسا ولو «ةيبنجألاك يهف «حاكنلا لاوزل

 تضقنا اذإ يأ "هب قحأ يهو" خسنلا ضعب يفو [(ع) .ةرحألاب دلولا عاضرإب قحأ مألا يأ ] :اهدعب قحأ يهو
 اهراجثتسا يف ناكف «يبصلل رظنأو قفشأ مألا نأل ؛ةيبنحألا نم ةرحألاب دلولا عاضرإب قحأ يهف ةدتعملا مألا ةدع

 ةدايز تسمتلا نإف 0 بلطت مل ام" :هلوقب دارملا وهو «ةيبنجألا ةرحأ لثك تيضر اذإ اذهو «يبصلل رظن

 رحأب مألاو «لثملا رجأ نودب وأ رحأ ريغب هعضرت نأ ةيبنجألا تيضر نإو «هنع ررضلل اعفد اهيلع جوزلا ربحي مل
 ةرجألا هذه نأ مالك رهاظو ءاهيلع ةرجألا قحتستو «مألل يهف ةناضحلا امأ ‹«عاضرإلاب ىلوأ ةيبنجألاف «لثملا

 ةوسأ يه لب هتوم ةرحألا هذه طقست الو «ةدملا يف عاضرإلاب هقحتست لب مألا عم ةراحإ دقع ىلع فقوتت ال

 / (حتف «صلختسم) .ءامرغلل

 مل نإو هيوبأل ةوسكلاو ةقفنلا بحت يأ [(ع).اولع نإو هدادحأو هيوبأل هيلع اضيأ ةوسكلاو ةقفنلا بحبو يأ ]:هيوبألو

 فورعملا نم سيلو «نيرفاكلا نيوبألا يف تلزن (١٠:نامقلر افوُرْعَم يدل يف اًمِهْبِحاَصَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛نيملسم انوكي
 نبالا نوك طرتشيو ءانراد يف نينمأتسم نييبرح انوکي ال نأ طرتشي نکل نيعئاج امهكرتيو «هللا معن يف شيعي نأ

 «تاهمألاو ءابآلا نم مهنأل ؛"هتادجو هدادجأ" :هلوقو «زجاعلا ىلع ةقفن الو ءًازجاع ناك ارسعم ناك اذإ هنإف ءارسوم
 اذهو «مألا لثم ةدحلاو بألا لثم دحلاو «مألا وأ بألا لبق نم ناك ول امل لماشو نيقسافلا ةدحلاو دجلل لماش هقالطإو

 بحت األ ؛اهانغ عم بحت ثيح ةجوزلا ةقفن فالخب ةحاحلا ققحتل رقفلا طرشو .هريغو ثرإلا يف امهماقم ناموقي

 يف باحيإلا نم ىلوأ مهام يف مهتقفن باجيإف ءاينغأ اوناك اذإو ۳٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .يضاقلا قزرك سبحلا لحأل

 (ط) .الف ءاينغأ اوناك نإو «ءارقف اوناك ول يأ :ءارقف ول (حتف ءصلختسم) .هدلو لام يف بحي الف مهريغ لام



 ةقفنلا باب o۳۲ قالطلا باتك

 ةقفن يف دلولاو بألا كراشي الو ءدالولاو ةيجوزلاب الإ نيدلا فالتحا عم ةقفن الو
 تا ع طع لعفلا لوعفم

 O O TT TTT ريقف مرح ببرقلو ذحأ هيوبأو هدلو

 بألا ىلإ عجري

 الإ هنيدل ًافلاخم ناك نإ ريغلا ةقفن لحرلا ىلع بحت ال يأ [(ع) .ةقفنلا بحت الو :خسنلا ضعب يفو] :خلإ ةقفن الو
 سبحلا رابتعاب اهوجو نأل ؛هنيدل ةفلاخم تناك نإو هتحوز ةقفن ملسملا ىلع بحيف ةيجوزلاب امأ :نيتبارقلا ىدحإب

 نأل ؛دالوألا دالوأو دالوألاو تادجلاو دادحألاو نيوبألا يأ دالولاب امإو «نيدلا داحتا نود حيحصلا دقعلاب قحتسملا

 ولو نييبرح اوناك نإف «ةمذلا لهأ نم نوكي نأ طرشي نكل «هسفن ةقفنك رفكلاب عنتمي الف «ةتباث ءالؤه نيب ةيئزحلا

 ةبارق نكي مل ول هنأل ؛دالولاب ديقو «نيدلا يف انلتاقي نم ربلا نع اني انأل ؛نيملسملا ىلع مهتقفن بحت ال نينمأتسم

 ىلعوإ# :ىلاعت هلوقل ؛ثرإلاب ةقلعتم ةقفنلا نأل ؛نيدلا فالتحا عم هتقفن بحت ال امهوحنو معلاو خألاك دالولا

 (صم ييع) .نيدلا فالتخا دنع امهنيب ثرإلاو (77+:ةرقبلا) كلذ لم ِثراَوْلا
 كراشي ال :هريدقت رشنو فل هيف :خلإ بألا كراشي الو (ع) .بألا ىلإ عحري سنجلا رابتعاب اهنأل :ةيجوزلاب الإ
 دحأ بألا كراشي ال هنأ امأ «هيوبأ ةقفن يف دلولا براقألا نم دحأ كراشي الو دلولا ةقفن يف بألا براقألا نم دحأ

 هببسب تادلاولا ةقفن تبحو اذإ هنأل ؛(7:ةرقبل) نقرر هل ٍدوُلْوَمْلا ىَلَعَوإ» :ىلاعت هلوقلف ؛هلفط ىلع ةقفنلا يف
 نيوبألا ىلع هتقفن بحت بسكلا ىلع هل ةردق ال يذلا غلابلا دلولا نأ :نسحلاو فاصخلا ىورو «ىلوأ هسفن ةقفنف

 ءيغضلا يق: ةيالولاب ضخ بألا. نأل ةدحو آلا: لغ هتقفت بحت قيح فصلا ذلولا نقال كالا زابغاب ااا
 :طياع ةلوقل ؛كلولا لام: اليوان امه نأل دخ هيوبأ ةقفت ي دلولا كراشي ال هنأ امآو نيكلا فالح ةقفنلا ف اذكف

 :ليقو «حيحصلا يف ءاوسلا ىلع ثانإلاو روكذلا ىلع بحتو «هريغ لام يف امم ليوأت الو :"كيبأل كلامو تنأ"
 ۳٠۸/١[ :قئاقحلا زمر] .دمحأو يعفاشلا لوق وهو «نييشنألا ظح لثم ركذلا ىلع يأ «ثرإلا ردق ىلع

 (ط) .هيوبأ ةقفن يف دلولا الو هدلو ةقفن يف بألا براقألا نم دحأ كراشي ال يأ "كراشي" لعاف عفرلاب :دحأ

 خألا لثم دالو ريغ نم وو مرغ محير. يد ر لحرلا ىلع اضيأ ةقفنلا بحب يأ :خإ مرحم بيرقلو
 ؛ثرإلا ردقب ىمعأ وأ انمز اوناك نأب نيزحاع ءارقف اوناك اذإ ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو ءامهدالوأو تحألاو

 مكحلا نأل ؛رادقملا رابتعا ىلع هيبنت ثراولا ىلع صيصنتلاف «(٠٠۲:ةرقبلار كلذ لم راول ىَلَعَو :ىلاعت هلوقل

 «ةقفنلا قاقحتسال ةلع ثرإلا ناكف ةلع مسالا كلذ قاقتشا ذحأم ناك قتشملا مسالا ىلع بتر يم

 "مرحلا محرلا يذ ثراولا ىلعو" :ه#و دوعسم نبا ةءارق قو «هتلع ردقب تبث مكحلا نأل ؛ثرإلا ردقب ردقتف

 .هيلع قحتسم هنأل ؛كلذ ىلع ربجيو ءامي دييقتلا زاجف ةروهشم يهو
 «كلام لاق هبو «مامعألا يب ةقفنك بحت الف «مهنيب ةيضعب ال هنأل ؛دالولا ةبارقل الإ ةقفنلا بحت ال :يعفاشلا لاقو

 ناك اذإ هنأل ؛ارسوم ناك ول هيلع مرحلا محرلا يذ ةقفن بحت اهفإ يأ اردو ول يفر امرا و يرق ينج دعا نع

 - «عنام ريغ هيف زجعلا نأل ؛راغصلا هدالوأو ةجوزلا ةقفن فالخب ءزجاعلا ىلع ةقفنلا هذه بحت الو رداع وهف اردتم



 «هتقفنل هراقع ال هنبا ضرع عيب حصو a EN بسكلا نع زجاع
 e هردقب بحب

 ةقفنب يضق ولف ءال el ولو «نمض رمأ ا ىلع هعدوم قفنأ ولو

 يضاقلا ىضق يأ نادلولا

 areas قه اها قناه Oe راه AE هيام هاه ف هلو هلو ف محافل قه هانم RL OES ا ae a eR Ê بيرقلاو دالولا

 دالوألاو ناوبألا وهو

 هيلع هبني مل رحخآ ديق انهو «هسفنك لاملا تيب يف هدالوأ ةقفن بحت هوحنو ىمعأ وأ ًانمز ًاريقف ناك اذإ :ليقو -

 مث ؛ةيجورلاو دالولا ةبارق فاالخ ءانه عنمب نيدلا فاالتخا نأل اا مرحلا محرلا وذ نوكي نأ وهو «خيشلا

 ةقفنو هتقفن نع لضفي امم هردق هنأ :دمحم نعو «فسوي يبأ دنع ةقدصلا نامرح باصن كلم ردقم انه راسيلا

 لوألا ىلع ىوتفلا :اولاقو «ةلغلا لهأ نم ناك نإ ًارهش اهنع لضفي امو «فرحلا لهأ نم ناك نإ موي لك هلايع

 (ع) .راذعألا هذمب زجعلا ققحتل هنامزل وأ يمعل وأ هتثونأل وأ هرغصل :بسكلا نع زجاع

 07 .زحاعلا ىلع بحت الو زجاع وهف ًارسعم ناك اذإ هنأ رهو هيلع ت ا للا افا

 :الاقو «مامإلا دنع ًاناسحتسا زاح ًاريقف ناكو هسفن ةقفن يف هنبا عاتم بألا عاب اذإ يأ :خل! هنبا ضرع عيب

 اكلمت هل نأ مامإللو «هترضح لاح هلام عيب كلمب ال اذهو ؛غولبلاب تعطقنا اهإف «هيلع بألل ةيالو ال هنأل ؛؟روجي ال

 هل سيل نأل ؛؟ةقفنلاب ديقو .ظفحلا ةيالو بأللو طظفحلا باب نم لوقنملا عيبو «ثيدحلاب 0 لام يف

 ءاقافتا ةقفنلل هضرع بألا عاب ارقي هاك ل ربك ا ديالو ؛اعامجإ اهاوس نيدل عيبلا

 .بألا يف فالخلا اذهو

 هل نأل ؛هتقفنل بئاغلا نبالا راقع بألا عيب حصي ال يأ "هراقع ال" :هلوقو ءاعامجإ حصي الف بألا ريغ عيب امأ

 ريغصلا اهدلو لام عيبت ال مألا نأ اوعمجأو «قافتالاب اذهو «عيبلا ىلإ ةحاح الف «هسفنب ظوفح راقعلاو «ظفحلا ةيالو

 (حتف «صلحختسم ؛ئيع) .ريبكلاو

 قفنأف لحر دنع ةعيدو لام بئاغلا نبالل ناك اذإ يأ [(ع) .بئاغلا لحرلا عدوم يأ لادلا حتفب]:هعدوم قفنأ ولو

 ؛ةيالو نع ال ريغلا لام يف فرصت هنأل ؛نمض بئاغلا رمأ ريغبو يضاقلا رمأ ريغب بئاغلا يوبأ ىلع بئاغلا عدوم

 يف ةقفرلا ضعب تام ولو «هيلع ةيالول مزلم هنأل ؛نمضي ال بئاغلا وأ يضاقلا هرمأ اذإ ام فالخب ظفحلا يف بئان هنأل

 اونمضي 4 هلام نم اوقفنأف (هيلع يمغأ وأ .ةئرولا ىلإ ةيقبلا اودرو «ةنمثب هوزهجف .هتدعو هشامق اوعابف ,رفسلا

 (ع) .ةباين الو ةيالو ريغ نم هريغ لام هفرصتل عدوملا يأ :نمض ١4/١[ :قئاقحلا زمر] .ًاناسحتسا

 امهتقفن نأل ؛نانمضي ال ةقفنلا سنج نم ناكو امهسفنأ ىلع بئاغلا هنبال لاملا نم امهدنع ام يأ :ال امهدنع ام

 (ع) .امهقح ايفوتساف ءاضقلا لبق هيلع ةبحاو



 ديس or قالطلا باتك
 يفف ىبأ نإف .هكولمملو «ةنادتسالاب يضاقلا ندان نأ لإ :تطقش ةد تنل 5

 .هعيبب رمأ الإو «هبسک

 تضم اذإف «ةحاحلا ةيافكل بحت امنإ ءالؤه ةقفن نأل [(ع) .ةليوط ةدم هيلع تضم دق هنأ لاحلاو يأ ]:تطقس

 ءرهشلا نود ام رصقلا اوردقو ءطقست الف ةدملا ترصق اذإ امأ «ةقفنلا تطقسف «ةيافكلا تلصح ةليوط ةدم

 لوصحب طقست الف ءاهراسي عم بحت اهنأل ؛حلصلاو ءاضقلا دعب ةدم يضع. طقست ال اُهإف ,ةجوزلا ةقفن فالخب

 وأ دالولا ةبارق يوذل يضاقلا نذأ ول يأ "تطقس" :هلوق نم ءانثتسا "يضاقلا نذأي نأ الإ" :هلوقو «ءانغتسالا

 ريصت ةنادتسالاب هنذإبف «ةماع ةيالو يضاقلل نأل ؛ةدملا يضم ةقفنلا طقست ال ذئنيحف «ةنادتسالاب مرحم محر يذل

 (ئيع «صلختسم)إ .طقست الف هتمذ يف انيد ةقفنلا

 وک وأ شا نأ كيعلا نا لولا ناك ا فاطم رر ىلع ةقفنلا بحت يأ :هكولمملو

 لكأي ام همعطيلف هدي تحت هوخأ ناك نمف ؛مكيديأ تحت هللا مهلعح مكلوخو مكناوحإ مه" :التفع هلوقل

 ١9/١"[ :قئاقحلا زمر ."مهونيعأف مهومتفلك نإف ؛مهبلغي ام مهوفلكت الو «سبلی امم هسبليلو

 هل ناك نإ هبسك يف كولمملا هقفنف يأ :هبسك يفف (ع) .هكولمم ىلع قافنإلا نع ىلوملا عنتما نإف يأ :ىبأ نإف

 (ع) .امل ارظن هيف نأل ؛بسك

 امل [(عءط) .كولمملا عيبب رابحأ رمأ ىلوملا رمأ هوحنو انمز ناك ناب بسك هل نكي مل ناو يأ ]:هعيبب رمأ الإو

 ا و نا اعتدت نأ ؛هبسك يف دبعلا ةقفنف هدبع ىلع قافنإلا نم عنتما اذإ ىلوملا نأ الوأ ركذ

 ىلع ىلوملا ربجأ ءاهلثم رجؤت ال ةيراج وأ انمز ناك نأب بسك دبعلل نكي مل نإو نآلا ركذ «ىلوملا كلم هيف يقبيو

 موقي نمشلا نأل ؛هقح لاطبإ سيلو «ىلوملا قح ءافيأ عيبلا يفف «قاقحتسالا لهأ مدآ يب نم كولمملا نأل ؛هدبع عيب

 راصي الف «فلح ىلإ ال لاطبإ هنأل ؛امهنيب قرفي ال ثيح «ةجوزلا فالخب «لاطبإ الك فلح ىلإ لاطبإلاو ءهماقم
 الو قافنإلا ىلع ربجي الف قاقحتسالا لهأ نم تسيل اهنأل ؛تاناويحلا رئاس فالخب هيلع ئيدتسا :اه لاقي لب هيلإ
 .عيبي وأ اهيلع قفني نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف يفي هنكل ءاهعيب ىلع

 ولو نع يهنم ناويحلا بيذعت نأل ؛ةثالثلا تلاق هبو ءاضيأ مئاهبلا قافنإ ىلع ربجي هنأ :كلي فسوي يبأ نعو
 يضاقلاف ءاهيلع قافنإلاب اعوطتم نوكي ال نح «ةقفنلاب هرمأي نأ يضاقلا نم امهدحأ بلطف «ةكرتشم ةبادلا تناك

 ابستكا امهيلع قافنإلا نم امهالوم ىبأ نإ دلولا مأو ربدملاو ءاهيلع قفنت وأ اهنم كبيصن عيبت نأ امإ :يبآلل لوقي
 «هريغو عيبلاب لقنلا نالبقي ال امهنأل ؛امهيلع قافنإلا ىلع ىلوملا ربجأ بسك امه نكي مل نإو ءامهبسك نم الكأو
 الإ كلذ هل سيل بسكلا ىلع ارداق ناك نإ «رظني ؟هيلع قافنإلا نم ن لوا ل لو

 (صلختسم) 70/١*[ :قئاقحلا زمر] كلذ كلا نم ارجاع ناك ناو :يسبكلا قرع اغ اذإ



 Rou هلعف ضئاحلا ىلع مرحي ام

 للختملا رهطلا

 ةضاحتسالاو رهطلا ماكحأ

 ةالصلا باتك

 ةالصلا اهيف هركت ىلا تاقوألا

 e ناذألا باب

 i ةالصلا يف ثدحلا باب

 هركي امو ةالصلا دسفي ام باب

 .. ةهاركلا بابب ةقلعتملا لئاسملا

 eRe لفاونلاو رتولا باب
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 5 و عوضولملا
 i تامرحملا يف لصف O RES ES تيقاوملا نايب

 PET 00202003000 ءافكألاو ءايلوألا باب EE SR مارحإلا باب
Eمارحإلا  sêةءافكلا يف لصف * ل  TOT ROC 

 FE ae حاكنلاب ةلاكولا نايب يف لصف O SRR مارحإلا تاروظحم

 ل CA E لهما كنان E زآز مارحإلا تاحابم

 TE RESALES قيقرلا حاكن باب OO ل ل جحلاو ةرمعلا ةيفيك

 PAY cess رفاکلا حاکن باب E aoa جحلا ةيفيك
 AV يو لا اوم املا يو اا مسقلا باب ا ol nS ردصلا فاوط

 عاضرلا باتك YE وم اهريغو فوقولا لئاسم

 A So عاضرلا ماكحأ فشل 000 نارقلا باب

 قالطلا باتك TASS ا 1 دمتلا باب

 +4 هماسقأ و قالطلا فيرعت TANT LE تايانجلا باب

 5 اهماكحأو قالطلا ماسقأ 21 ا جلا دسفي ام نايب يف لصف
 O حيرصلا قالطلا باب E ۹A هحرحو ديصلا لتق ءازج
 O حيرصلا قالطلا ظافلأ N esses مارحإ ريغب تقولا ةزواحم
 CEE st ءرجلا ىلإ قالطلا ةفاضإ م مارحإإلا لإ مارخأإلا ةفاضإ
 د ددعلا لإ قالطلا ةفاضإ N راض الا تا

 00 ا نا ىلإ قالطلا ةفاضإ ا اا SS تاوفلا باب

 6.1 ....نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ يف لصف EE ريغلا نع جحلا نايب

 E دع اه لوحدلا لبق قالطلا ىف لصف TIN ees يدها باب

 E a تايانكلا باب E ةروثنم لئاسم
 E ولا ر ټا e حاكنلا باتك

 11 o رايتخالاو سفنلا ظفلب ضيوفتلا نيرا 0 همكحو حاكنلا فيرعت



 عوضوملا ةحفص عوضوملا
 ل A نينعلا باب ٤٣٦ ................. قالطلا قيلعت باب

 ECE EE ةدعلا باب NV ORS Ss قيلعتلا ظافلأ

 30077 دادحإلا يف لصف U E a قيلعتلا ماكل

 000 تا فيولا اا E بنام ب قيلعللا ماكحاأ

 1 ةناضحلا باب 4468 .................ضيرملا قالط باب

 RR ةقفنلا باب OY AOS هم ةقفورلا كلا

 SE ةوسكلاو ةقفنلا بوحو ٤٥۷ ............ةقلطملا هب لحن اميف لصف

aمما دا يحول  ENA.ةريغص الو ةزشانل ةقفن ال  i 

 ES ةنادتسالا ةلأسم E تالا سمو نو ف هواوي لكلا ويفإب

 15200000 ةحوكنملا ةمألا ةقفن ا

 EEE عاضرإلل مألا رابجإ مدع ..............  ٤4۸۲ ةرافكلا نایب يف لصف



 يوقم نوترك / ةدلجم  ةنولم ةدلجم . ةنولم

 حيباصملا ةاكشم 3 0 ملسمحيحص يشاشلا لوصأ (تادلجم ۸) ةيادهلا

 (ودرا  يبرع) ىرشبلا سوماق (نيدلجم) يناعملا رصتخم برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون

 قئاقدلا زنك يماسحلا بختنم بيذهتلا حرش يرودقلا رصتخم

 حاضيإلا رون يريرحلل تاماقملا يوقم نوترك. ةنولم

 (تادلجم») نيلالجلا ريسفت يواضيبلا ريسفت نيبلاطلا داز ةيواحطلا ةديبقعلا نعم

 نآرقلا مولع يف نايبتلا (لوادتملا) وحنلا ةياده أ (نيراساو ةصالعلا عمر وحنلا ةياده

 ةيفاكلا تاقرملا

 باا خرد يجارسلا

 دئاقعلا حرش ةغالبلا سورد
 يلا عسر هوقع عرش يجوغ اسيإ
 لماع ةئام حرش

 ةدلجم . ةنولم ريغ

 اطوملا باتك حرش ىطغملا حتف | مانألا يداه

 يوّمم نوترك  ةنولم ريغ

 راثآلاو سلا قيرط ىلع ةأرملا ةالص | راثآلاو ةنسلا قيرط ىلع لج رلا ةالص
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 ( يبحر کم ییا الاب رھا ( موسي مووءلوا) ن آر قلا نال

 ( لک ر م السلا ملت یړ رت لاش عرش ی وب لئاصخ

 ماعلا تاع م اكح الا تايطخ ( ےتح م )روب ز نشب

 روك دراک  نیگنر

 ( نير يادي دج )( اان ) تایل ( بم مگا بزا
 ام قطن ریت

 (مود«لوا) معنایی فرع ( ني رخو« نالوا) فرصا م

 لوسرلا يب دح ىف لوس لاري رداصمل ا قوقل رع

 هدعاق ناس آکر ع ىرتبلا ليش

 يكرتاو هرعاق ناس آ اکی راف

 ZK نآرقلال امج
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 دلجم  هداس
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 1 | ( موس موو«لوا) ن آر لا كاسل حراشفم
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 نيملسأ تايح ني دما ميت
 بالا ةضور رک اقتعلا معآ
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